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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIVENDRES DIA 14 DE DESEMBRE DE 2018  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia catorze de desembre 
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 ordinària. Quan són les 16 hores, la Presidència declara obert 
l’acte. Hi manca Vesna Teresa Van-Buuren Sanchís i Manuel del Rio Clar, que han 
excusat la seva absència.   
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Miquel Vidal Bauzá (PP) 
Rafael Batle Gallardo(PP) 
Salvador Ferrer Castillo (PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Miquel Rigo Rosselló (AMS-APIB) 
Jordan Thomas Llamas (PSIB-PSOE) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
Faltant a l’inici de la sessió María Inmaculada Sánchez Alloza. 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
DE 15 D’OCTUBRE I 21 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
Jaume Amengual demana si el número de la parcel·la que l’Ajuntament va adquirir 
al Talaiot de can Jordi i que es va tractar al ple anterior, era el correcte. 
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Ricarda M. Vicenç afirma que és correcte. 
 
El batle manifesta la satisfacció d’haver pogut adquirir aquests terrenys 
corresponents a la parcel·la on no hi ha el talaiot, el propietari de la qual era Andreu 
Ballester. 
  
S’aproven per unanimitat aquestes actes. 
 
 
2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 600/2018, d’11 d’octubre fins al 739/2018, de 11 de 
desembre, del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
 
 
S’incorpora a la sessió María Inmaculada Sánchez Alloza. 
 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’ANY 2019 
 
Vista la proposta següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA B ATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DELS PRE SSUPOSTS 
MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DE 2019 
 
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 ACORD:  
 
1. Aprovar inicialment els Pressupostos Municipals per a l’exercici de 2019 que 
comprenen: 
 
-Pressupost propi de l’Ajuntament de Santanyí xifrat en:  20.945.000,00€ 
-Estat previsió ingressos i despeses de l’Empresa Serveis 
 Municipals de Santanyí SLU xifrat en:                 2.087.712,18€ 
-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. 
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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 cinc vots en contra (AMS-APIB, 
PSIB-PSOE i EL PI) l’aprovació de la proposta. 
 
Jaume Amengual exposa que aquest és el quart pressupost de la legislatura i que 
no han pogut participar mai en cap. Respecte del pressupost els sobta alguna 
partida com: 100 € per a normalització lingüística; més pressupost en turisme que 
en joventut; 213.000 € per a adquisició d’obres d’art; més de 140.000 € en dietes 
per als membres dels òrgans de govern; 131.000 € a Semdesa entre dues 
persones. Que tenen motius més que suficients per votar-hi en contra. 
 
José Roig demana per què són els 213.000 € per a obres d’art i exposa que no tots 
els nuclis urbans reben el mateix pressupost ni s’arreglen les coses espanyades 
d’igual manera, per exemple, a Cala d’Or enguany s’hi ha invertit més perquè és 
any electoral. Pel que fa a publicacions al Facebook pensa que s’ha de canviar el 
sistema. Que la temporada turística és més curta cada vegada i es podria allargar 
amb actes culturals, esportius o musicals. Que es produeix una injustícia a l’hora de 
distribuir el pressupost de les festes patronals. Que es va retirar del reglament de 
participació ciutadana el tema de pressuposts participatius i que el 48 % de vots 
restants a la majoria del PP estaria bé que poguessin opinar. 
 
Jordan Thomas manifesta que també estan en contra d’aquests pressuposts 
continuïstes, que no s’ha consultat res a l’oposició, només se’ls va consultar 
l’estètica de Cala d’Or. Que al pressupost s’incrementa la partida de 
representacions i d’atencions protocol·làries i que hi ha una partida per a  obres 
d’art. Que tampoc no s’ha fet res en habitatge i que s’haguessin pogut cedir solars a 
l’Ibavi, com també s’hagués pogut invertir a les zones turístiques a l’hivern. I que 
també volen reivindicar els pressuposts participatius. 
 
El batle exposa que les intervencions que s’han fet fins ara també són continuïstes, 
que es tracta d’un pressupost de 22.000.000 d’euros. Que es baixa el 5% de l’IBI i 
hi ha altres bonificacions de les taxes (per exemple, la recollida orgànica als 
establiments grans generadors) i que així com passin els exercicis es podrà anar 
baixant la taxa de fems. Que aquest equip de govern pensa en tots els nuclis del 
municipi. Que el partit socialista torna a treure el tema de les escoles i el Govern ha 
demostrat poc interès pels centres educatius del municipi, però l’Ajuntament està a 
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punt de firmar un préstec per  deixar 2.500.000 d’euros al Govern per poder arreglar 
tots els centres. Que també tenen un solar per cedir a l’Ibavi  i un que en varen 
oferir a Cala d’Or ja fa temps però no varen aclarir res. Pel que fa a la 
desestacionalització, només es poden llogar 60 dies i l’habitatge propi. I pel que fa 
al parc de bombers, va quedar tot en una foto. A Cala d’Or hi ha 5.000 habitants i 
20.000 places turístiques i no tenen servei sanitari 24 hores, això que la consellera 
és de Santanyí. Pel que fa a la rotonda de s’Alqueria Blanca, el 29 de desembre es 
va anar al notari per cedir els terrenys. Recorda que volen un nou edifici per a una 
nova oficina de turisme, un nou local de la guardia civil per instal·lar un servei SATE 
de traduccions a l’alemany. Sobre les atencions protocol·làries, han de tenir en 
compte totes les factures com autocars, berenars, plaques etc. Que continuen amb 
la millora de la il·luminació del municipi, per exemple a Cala d’Or s’han invertit més 
de 500.000 € en il·luminació, però que els recursos no són il·limitats, que s’ha de 
tenir en compte la regla de despesa. Que en clavegueram també s’inerteixen molts 
de doblers. Que parlen de tot el turisme, no només del de sol i platja. Que a 
Joventut han ampliat amb 4 persones més. Que respecte del transport, la direcció 
general ha denegat subvencionar un nou trajecte d’autocar cap a Palma. Que als 
mercats de Nadal ningú de l’oposició no hi va participar, però encara hi són a temps 
a s’Alqueria Blanca i a Santanyí. Que a la reunió sobre l’aigua i sobre l’agenda 21 
tampoc no hi havia ningú de l’oposició. I que respecte de les promocions turístiques 
es fan conjuntament entre les associacions turístiques i l’Ajuntament i assistint a 
fires de promoció. Que quan siguin un sol partit no saben què diran i quin discurs 
faran. Que culturalment han iniciat la creació d’un espai dedicat a Josep Costa i 
també han llogat es Fortí, que properament estarà obert al públic. Que el Govern i 
el Consell han ajudat molt poc i no tenen finançament per a res, ni per a 
clavegueram ni aigua ni dessaladora ni res i que de l’ecotaxa no arribarà res a 
Santanyí, quan és un dels grans generadors. Que amb relació als pressupost 
participatius d’altres adminitracions, per exemple a l’Ajuntament de Palma, de 23 
projectes només se’n faran 3. I que a Semdesa els salaris bruts de tots els 
treballadors són superiors a 1.000 € i després segons les condicions particulars de 
cada feina cobren més.  
 
Jaume Amengual manifesta que estan anestesiats, que ells han concretat: el 5% de 
la baixada de l’IBI el programa del PP era l’únic que no ho contemplava i han 
aconseguit baixar un 10% sense dur-lo al programa. Que respecte de les taxes de 
grans generadors, Santanyí està a la cua, arriben només a un pobre 15% i els 
agradaria ser més moderns en aquest sentit. Que sobre la rotonda de s’Alqueria 
Blanca es varen cedir els terrenys l’agost del 2018, però no aclareixen si s’han 
firmat convenis abans. Que el batle no ha dit res del que s’ha fet en normalització 
lingüística, de l’adquisició d’obres d’art ni d’atencions turístiques. 
 
José Roig indica que sembla que el batle està al Consell fent oposición perquè ha 
fet un bon repàs a totes les administracions, i no ha dit res de les 240.000 € en 
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obres d’art, que Cala Figuera està abandonada, que no pot parlar des Fortí perquè 
l’any 2012 hi volgueren fer un chill-out, que al Parlament quan era diputat no va fer 
ni iuna sola intervenció sobre el centre de salut de Cala d’Or, ambulància, 
col·legis… Que si a Cala d’Or s’han gastat 500.000 € en il·luminació no vol pensar 
com estaria perquè hi ha moltíssimes queixes i demana de nou que el batle digui 
què farà amb l’adquisició de les obres d’art.     
                                                                                        
Jordan Thomas explica que la intervenció del batle ha estat un resum de la seva 
gestió perquè ha estat una crítica al Govern i al Consell quan hauria d’estar centrat 
en altres objectius. Que no pot parlar de política educativa ni de política mèdica, 
que quan era diputat votava a favor de les retallades. Que tots están d’acord en la 
baixada de l’IBI, que no hi ha pla de joventut ni es fan tantes coses per als joves i 
que efectivament volgueren privatitzar es Fortí i fer-hi un chill-out. Que no votaran a 
favor del pressupost perquè és una política clientelar i no tenir pressuposts 
participatius. 
 
El batle exposa que respecte des Fortí poden venir a veure els escrits que hi ha 
quan vulguin. Que la Conselleria de Sanitat no ha fet res excepte dur un metge de 
Santanyí a Cala d’Or. I la Conselleria d’Educació no ha fet res a Santanyí amb tota 
la doblerada que diuen que tenen. Que el Pi va fer una esmena al pressupost de la 
Comunitat autònoma per al Blai Bonet i no s’ha fet res. Que el Consell tenia 3 
milions d’euros per al parc de bombers i no s’ha fet res. Que al programa del PP no 
es deia res de l’IBI però sí que es farien millores. Que s’ha deixat el deute de 
l’Ajuntament a 0. Que respecte de la normalització lingüística és una partida 
simbòlica perquè n’hi ha d’altres i gran part de la despesa va a fons cultural, premsa 
i llibres en català i actes culturals també en català. Que a l’inici d’aquesta legislatura 
el Consell va deixar de fer la recollida selectiva i l’ha haguda d’assumir l’Ajuntament 
amb una despesa de 200.000 € l’any. Que s’han arreglat molts de carrers de Cala 
Figuera, que es farà un mirador, s’ha fet una oficina turística, s’han adquirit uns 
terrenys per import de 6 milions d’euros i està previst fer un passegi de vianants fins 
a Santanyí. Que fan pressuposts participatius tot l’any parlant amb la gent. Que el 
Consell va voler llogar es Fortí i agraeix a José Roig que el proposi com a candidat 
al Consell però que ell no el farà mai batle de Cala d’Or i que entre ells mai no 
seran capaços de posar-se d’acord sobre castellà-català, turisme sí o no, perquè és 
impossible que un de dretes pacti amb un d’ERC. Que la partida per a adquisició 
d’obres d’art és per mantenir el patrimoni de l’Ajuntament com s’ha fet sempre.    
  
 
4. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS DE L’ANY 2019 
 
Vista la proposta següent: 
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“PROPOSTA DE LA BATLIA-PRESIDENCIA RELATIVA A LA RE SOLUCIO DE 
RECLAMACIONS I APROVACIO DEFINITIVA DE LA MODIFICAC IÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYI PER A 
L’EXERCICI 2019 
 
Considerant les següents reclamacions contra l’acord d’aprovació provisional de 
modificació de les ordenances fiscals  de l’Ajuntament de Santanyi per a l’exercici 
2019: 
 
-Isabel Adrover Rigo, com administradora de l’entitat ORTEGA ADROVER S.L. 
(Nùmero de registre 4964/2018). 
 

 
Vist l’informe de la intervenció municipal relatiu a les esmentades reclamacions. 

 
Se eleva al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD:  

 
PRIMER-. Resoldre les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació 
provisional de modificació de les ordenances fiscals  de l’Ajuntament de Santanyi 
per a l’exercici 2019 en els següents termes: 
 
1-. Isabel Adrover Rigo, com administradora de l’entitat ORTEGA ADROVER S.L. 
(Nùmero de registre 4964/2018). 
NO ADMETRE la reclamació presentada per la Sra. Isabel Adrover Rigo, com 
administradora de l’entitat ORTEGA ADROVER S.L. contra l’acord d’aprovació 
provisional de modificació de les ordenances fiscals  de l’Ajuntament de Santanyi 
per a l’exercici 2019 al considerar que l’al·legació afecta a qüestions no incloses 
dintre de l’acord de ple que invoca ja que en relació a l’ordenança  fiscal reguladora 
de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems es va 
incloure un nou article 9 per tal de regular la devolució d’ingressos per a la correcta 
gestió de la fracció orgànica dels residus municipals als establiments hotelers 
inclosos en l’epígraf Hotel, hostal o pensió deixant sense modificar la resta de 
l’ordenança.   
 
SEGON-. Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals de 
l’Ajuntament de Santanyí per a l’exercici 2019 conforme a l’acord d’aprovació 
provisional  del Ple de la Corporació adoptat en sessió de 15 d’octubre de 2018”.   
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i tres abstencions 
(AMS-APIB i EL PI) l’aprovació de la proposta. 
El batle diu que la resolució és una cosa tècnica. 
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Antoni Matas surt de la sessió. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER A L’ANY 2019 DE LA MODIFICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS PER A LA 
RECOLLIDA DE SELECTIVA 
 
Vista la proposta següent: 
 
“PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ D’APRO VACIÓ DE 
LA PRÒRROGA PER A 2019 DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRA CTE DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS URBANS DEL MUNICIP I DE 
SANTANYÍ RELATIVA A LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE SEL ECTIVA 
 
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 i atès l’informe de legalitat de l’assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament de 
Santanyí, Guillermo Mascaró Llinàs,  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 nou vots a favor (PP) i cinc 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, a favor del contractista FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., amb CIF A28037224, per un total 
anual de 178.972,79 €, IVA inclòs, sense perjudici de les possibles revisions 
que el contractista pogués sol·licitar. 

• Aquesta pròrroga tendrà una durada del dia 01/01/2019 fins al 31/12/2019 i 
serà prorrogable d’any en any fins a la finalització del contracte del servei de 
recollida i transport de residus urbans.  

• Autoritzar i disposar a favor del contractista FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. amb CIF A28037224, una despesa 
de 178.972,79 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 16211 
22700 01 del pressupost de l’Ajuntament de Santanyí per a 2019. 

• Establir que la forma de pagament serà mensual, prèvia presentació de la 
factura corresponent per aquest servei de recollida i transport de la selectiva, 
que serà separada de la corresponent al servei de recollida i transport del 
residus urbans. 
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6.- MOCIÓ D’AMS-APIB I EL PI PER DECIDIR L’US DE L’EDIFICI DE 
S’ABEURADOR 
 
Vista la moció que diu: 

“Els partits Alternativa per al Municipi de Santanyí i El Pi presenten la següent 
moció per tal que sigui debatuda en el proper ple i aprovada, si en considera oportú. 

És una evidència que, en els darrers mesos, el projecte del Centre d’Interpretació 
d’art i tecnologia audiovisual Fabrizio Plessi, proposat per l’actual govern municipal 
a l’edifici de s’Abeurador, ha despertat controvèrsies i opinions manifestament 
contràries entre la ciutadania.  

Segons la posició oficial del govern, aquest espai neix amb la idea de donar a 
conèixer la figura i trajectòria de Plessi, a través de l’exposició d’una obra que 
l’artista italià crearà expressament per aquest espai. A més, el centre serà un espai 
de trobada d’artistes i per organitzar activitats i projectes per dinamitzar i difondre la 
cultura i l’art.  

És molt important assenyalar que donar a conèixer la figura i la trajectòria de Plessi 
és una iniciativa que no apareix en cap dels programa electoral de les formacions 
polítiques que conformen el consistori. 

Des del nostre punt de vista, pensam que si es pretén donar a conèixer la figura i 
trajectòria d’un artista determinat no és necessària una obra permanent al centre 
del nostre poble i es poden trobar altres fórmules, de la mateixa manera que ja 
existeixen espais en el nostre poble destinats a les exposicions culturals i 
artístiques.  

Per altra banda, també pensam que són necessaris espais per a instal·lacions per a 
infants i joves modernes i amb uns horaris que s’adaptin a les seves necessitats, el 
que es coneix com un Casal de Joves, i pensam que el centre del poble és un lloc 
ideal per a la seva ubicació.  

Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prengui l’acord següent: 

1r-. Crear una comissió mixta, formada per agrupacions polítiques i entitats socials 
que s’encarregui d’acordar el usos que es puguin donar a l’edifici de s’Abeurador 
després de la seva rehabilitació”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de nou vots en contra (PP) i cinc vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI) la no aprovació d’aquesta moció. 
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Jaume Amengual manifesta que, ja que hi ha públic, vol assenyalar que som l’únic 
Ajuntament de Mallorca que no té calendari de plens i que lamenta que hagi 
d’abandonar el ple abans que acabi per manca de planificació perquè el batle no li 
facilita ni les dates ni les hores dels plens i seguidament explica la moció. 
 
José Roig demana si la partida del pressupost per a l’adquisició d’obres d’art és per 
adquirir obres de Plessi, perquè com que no era al programa res de tot això la gent 
del poble no pot opinar res i no li costaria gens fer una audiència  pública per saber 
què opinen. 
 
Jordan Thomas indica que no dubten de la qualitat artística i humana de Fabrizzio 
Plessi, però que només es tracta d’escoltar la ciutadania i que l’estranya bastant 
que la biblioteca i el centre jove estiguin a la periferia de Santanyí. 
 
El batle assenyala que a la Comissió Informativa es sap quan será el ple, que 
sempre ha procurat tenir en compte les demandes de tots els regidors. Que el 
projecte en concret es tracta només de reformar un local que fins ara només 
s’utilitzava per a material dels caminers, que és un projecte de la Regidoria de 
Cultura en què es podran fer conferències, reunions, concerts, exposicions i moltes 
activitats més, en el qual s’hi col·locaran, possiblement sis obres artístqiues de 
Plessi que no impedeixen realizar altre tipus d’activitats. Que les obres no es poden 
moure perquè es fan aquí amb pedra de Santanyí. I es farà una sala amb un 
aforament per a 72 persones i pantalla d’audiovisuals que podrá utilizar tot el món. 
Que ara l’oposició vol fer política i pujar a una ona d’un grup d’opinió, que és molt 
respectable, però que t4enen el projecte a la seva disposició des de fa un any. Que 
l’obra prevista és fer un centre d’interpretació de s’Abeurador i no un centre 
d’interpretació de Fabrizzio Plessi. Que hi ha previst un conveni amb el Museu des 
Baluart per cedir i que ens cedesquin obres. Que la biblioteca es va fer per 
proximitat a l’Institut perquè es va demanar així, té bon desplaçament amb vehicle i 
aparcament i es pot combinar juntament amb l’institut i el poliesportiu. 
 
Jaume Amengual  manifesta que el batle no xerra de les instal·lacions que tenen 
els joves i de les mancances. Que están d’acord amb que s’arregli s’Abeurador 
però que no és vere que es necessiti per a tot el que s’ha dit, ja que hi ha altres 
llocs a Santanyí per a exposicions, contacontes, etc. Que no criutiquen per a res la 
feina de Plessi, però vol que els joves tenguin un espai a Santanyí ben situat i amb 
bons horaris. 
 
José Roig assenyala que el batle no contesta si el cost de les obres inclou el cost 
de les obres de Plessi i demana perquè no es fa una comissió d’estudi per a 
aquesta qüestió. 
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Jordan Thomas indica que el batle ara s’amaga un poc perquè ja no diu que sigui 
un centre internacional de Fabrizzio Plessi com ha dit tantes de vegades.  
 
El batle contesta que l’oposició, igual que va fer amb el gimnàs, ara està canviant 
de discurs, que no han dit res en un any i mig i que si es tracta de fer comissions 
se’n podria fer una altra per al centre de Cala d’Or de Pep Costa. Que el punt jove 
té un horari i activitats que pocs pobles tenen, tal volta el següent sigui el d’Andratx. 
Que els joves ara tenen el seu centre jove i  la casa de Cultura, que abans tenien 
ca ses Monges i demanaren sortir a aquella zona. I que respecte de l’adquisició de 
les obres de Plessi només és una idea i no hi ha res concretat.   
 
 
7.- MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE L’UNITAT MILITAR D’EMERGÈNCIES (UME) 
 
Vista la moció que diu: 
 
“La UME, Unitat Militar d’Emergències, és un cós integrant de les Forces Armades 
Espanyoles creat per acord del Consell de Ministres el 7 d’octubre de 2005. 
Posteriorment, mitjançant Reial Decret 416/2006, d’11 d’abril, s’estableix la seva 
organització i desplegament i s’implanta com una força militar conjunta de caràcter 
permanent dins les Forces Armades, amb la finalitat d’intervenir de forma ràpida en 
qualsevol lloc del territori nacional espanyol en casos de catàstrofe, greu risc o 
altres necessitats públiques. 
 
El Reial Decret 1097/2011, de 22 de juliol, aprovà un Protocol d’Intervenció de la 
Unitat Militar d’Emergències, i estableix que la intervenció de la UME, podrà ser 
ordenada quan alguna de les següents situacions d’emergència es produeix amb 
caràcter greu, independentment que es tracti d’una emergència d’interès nacional o 
no: 

- Les que tenguin el seu origen en riscs naturals, entre elles inundacions, 
terratrèmols, esllavissament de terreny, grans nevades i altres intervencions 
meteorològiques adverses de gran magnitud. 

- Incendis forestals 
- Les derivades de riscs tecnològics, i entre ells el risc químic, el nuclear, el 

radiològic i el biològic. 
- Les que siguin conseqüència d’atemptats terroristes o actes il·lícits i violents, 

incloses aquelles contra infraestructures crítiques, instal·lacions perilloses o 
amb agents nuclears, biològics, radiològics o químics. 

- La contaminació del medi ambient. 
- Qualsevol altre que decidesqui el president del Govern en nom del Rei. 

 
Els militars que formen la UME disposen d’una preparació específica que radica 
principalment en una formació sanitària d’emergència; també són instruïts per a 
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l’actuació enfront d’incendis forestals, inundacions, grans nevades, riscs 
tecnològics, etc. 
 
Des de la seva fundació, la UME ha actuat en (infinitat) 443 ocasions, 11 d’elles a 
les Illes Balears, principalment en incendis. Cal destacar la importància de la 
col·laboració entre totes les forces a l’hora d’afrontar moments de tensió i 
emergències que requereixen de l’actuació immediata i una resposta coordinada a 
cada situació. Per tant, la rapidesa i velocitat en la reacció és fonamental a l’hora de 
fer front a aquestes situacions, a Canàries es disposa de dos destacaments 
permanents de la UME, un a Gran Canària i un altre a Tenerife, que garanteixen 
aquesta immediatesa en la reacció. 
 
Les Illes Balears no compten amb un destacament permanent de la UME, i tot i que 
la distància amb la península no és la mateixa que la de les Canàries, sí que 
representa una dificultat per a aquest cos a l’hora d’arribar al lloc on s’ha produït el 
sinistre de forma ràpida. 
 
Atesa la Proposició no de llei presentada pel Grup Popular al Parlament de les Illes 
Balears el passat mes d’abril RGE Núm. 2898/19 i aprovada al Parlament de les 
Illes Balears amb el vot a favor dels partits, PP, PSOE, C’s i El Pi, a pesar del vot en 
contra de MES i l’abstenció de PODEMOS, volem donar suport a aquesta decisió 
així mateix demanar i instar el Govern de les Illes Balears a fer una aposta efectiva i 
real en matèria de seguretat per als nostres ciutadans. 
 

Per tot això, els grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovin els següents acords:  

 
PRIMER. L’Ajuntament de Santanyí  insta el Govern de les Illes Balears a 
col·laborar activament amb el Ministeri de Defensa per tal que la UME compti a les 
Illes Balears amb les infraestructures necessàries per al seu desplegament ràpid i 
efectiu. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a estudiar, 
conjuntament amb el Ministeri de Defensa, la possibilitat de dotar d’una unitat 
efectiva de la UME a les Illes Balears de forma permanent. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Santanyí posa a disposició del Govern de les Illes 
Balears i del Ministeri de Defensa, terrenys dins el nostre municipi, per si ho creuen 
convenient construir les instal·lacions de la UME”.  
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP, PSIB-PSOE i EL PI) i una abstenció 
(AMS-APIB) l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual i José Roig surten de la sessió.  
 
Jordan Thomas assenyala que la UME la va crear José Luis Rodríguez Zapatero  
l’any 2005. 
 
 
8.- MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE LES INSTAL·LACIONS DE TEMPORADA A 
LES PLATGES I CALES DEL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ 
 
Vista la moció que diu: 
 
“L’abril de 2018, la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat i el Parc 
Natural de Mondragó a través dels seus directors, varen presentar a l’Ajuntament 
l’esborrany del que pretén ser el  nou Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals 
(PORN) del Parc Natural de Mondragó. 
 
Aquest esborrany, després d’haver estat sotmès a diverses consideracions, ha 
sofert diverses modificacions de petita importància, el darrer esborrany és del 
setembre de 2018. Aquest es va presentar a la Junta Rectora del Parc el 25 de 
setembre de 2018.  
 
El Partit Popular de Santanyí, una vegada analitzat el darrer document del PORN 
es mostra molt preocupat pel la infinitat de prohibicions i limitacions que aquest 
estableix tant a la propietat privada com a la part publica, entre les quals es troben: 
la limitació dels accessos que sempre han utilitzat la gent resident i de la zona, la 
no ampliació de noves zones autoritzades d’aparcament quan en aquests moments 
hi ha greu problemes per manca de lloc, la prohibició d’ampliació dels camins 
existents (per exemple, el del Cap des Moro i el de l’Estret del Temps), la prohibició 
de desembarcament de transport privat marítim, la obligació d’utilitzar nomes eines 
tradicionals per cultivar la terra o la prohibició d’instal·lacions i infraestructures de 
temporada a les platges i cales incloses dins l’àmbit del Parc, entre d’altres.  
 
L’articulat del borrador del  PORN estableix l’enderrocament de les instal·lacions  i 
infraestructures existents (quiosc-bar, terrasses i banys) del Caló d’en Garrot (platja 
de ses Fonts de n’Alis) i la prohibició de les instal·lacions de temporada a les 
platges i cales de l’àmbit territorial del parc, entenent com a instal·lacions de 
temporada segons la Demarcació de Costes de les Illes Balears: hamaques, 
parasols, quiosc-bar, velomars, banys de fàbrica i químics, dutxes, lloc de primers 
auxilis, passarel·les, torres de vigilància, taules i cadires).  
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Des del Partit Popular de Santanyí, com hem dit abans, ens mostram preocupats 
per les intencions de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat i el Parc 
per molts de motius; en aquest escrit, però, ens centram en l’eliminació com es 
pretén dur a terme de totes les instal·lacions de temporada i la demolició del actual 
“xiringuito” de la platja de les Fonts de n’Alis,  que suposarà la pèrdua de serveis 
basics  per a les persones que permeten any rere any aconseguir la distinció per 
part de la Unió Europea de la Bandera Blava com són banys, dutxes, passarel·les 
per a persones minusvàlides, torres de socorrisme, etc, la pèrdua de molt de llocs 
de feina de persones del municipi i una disminució dels ingressos municipals d’uns 
500.000 € anuals. 
 
No entenem com al Parc Natural de Mondragó es pretenen eliminar totes les 
instal·lacions de temporada i per exemple al recent creat Parc Natural es Trenc-
Salobrar, s’ha permès, com així també ho permet l’actual Llei de Costes, 
l’autorització per a la instal·lació de 6 quiocs-bars desmuntables de 20 m2 amb les 
seves corresponents terrasses a la mateixa línia de platja i la instal·lació de petits 
serveis de temporada.  
 
D’altra banda, es sorprenent veure com el Govern de les Illes Balears utilitza a  les 
diferents fires turístiques les imatges de les platges del Parc Natural de Mondragó 
com a reclam turístic i ara vol llevar els serveis per turistes i residents.  
 

Per tot això, els grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent acord:  

 

L’Ajuntament de Santanyí, insta la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat 
i el Parc Natural de Mondragó, perquè modifiquin l’esborrany i permetin, com ho 
permet l’actual Llei de Costes la instal·lació d’instal·lacions de temporada”.  

 
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 (AMS-APIB) i dues 
abstencions (PSIB-PSOE) l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Miquel Rigo demana perquè a les fires es mostren imatges naturals de Mondragó. 
 
El batle assenyala que la moció només és perquè no vol que es llevin els serveis de 
la platja, banys, parasols i quiosquets. Que l’Ajuntament ingressa uns 500.000 
euros l’any per les instal·lacions i que bastants de treballadors perdrien el seu 
treball, a més que pel camí de Son Cosme Pons no es podrá anar a la platja. 
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Miquel Rigo assenyala que ara no s’hi pot anar perquè el camí està saturat. 
   
 
Seguidament i per unanimitat s’acorda incloure a l’ordre del dia el punt següent: 
 
 
9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 93 DE LES 
NNSS 
 
Vista la documentació redactada per l’arquitecte Pedro Vidal Llull per a la 
modificació de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de 
Santanyí, per a l’implantació d’un sistema general viari i espais lliures, consistent en 
un corredor verd d’espai lliure, pas per a vianants i carril bici, que connecti el nucli 
urbà de Santanyí amb el polígon de s’Olivó. 
 
Atès els informes tècnic, jurídic i d’intervenció, s’acorda per majoria de nou vots a 
favor (PP)  i tres abstencions (AMS-APIB i PSIB-PSOE), i per tant per majoria 
absoluta dels membres de la corporació municipal, l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació puntual de NNSS, la seva exposició al públic durant el termini previst 
legalment i sol·licitud d’informe d’altres administracions públiques.     
 
 
10.- DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
10-a) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 8 d’octubre de 2018, de l’expedient núm. 14/2018 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2018, per generació de crèdits. 
 
10-b) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 8 d’octubre de 2018, de l’expedient núm. 15/2018 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2018, per transferència de crèdits. 
 
10-c) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 18 d’octubre de 2018, de l’expedient núm. 16/2018 de modificació de crèdits en 
el pressupost municipal de 2018, per transferència de crèdits. 
 
10-d) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 12 de desembre de 2018, de l’expedient núm. 20/2018 de modificació de crèdits 
en el pressupost municipal de 2018, per generació de crèdits. 
 
10-e) 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 
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morositat en les operacions comercials, la  intervenció d’aquest Ajuntament 
presenta el 3er trimestre de l’any 2018, al mateix temps que el compte 413 
d’operacions pendents d’aplicació al pressupost. Aquesta documentació s’ha 
tramès als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
 
11.- CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
El batle contesta la qüestió següent plantejada per José Roig a la comissió 
informativa. 
 
“El pasado mes de octubre se presentó en Santanyí el evento MISS TOURISM 
SPAIN. Nos gustaria saber cuánto desembolsó el Ayuntamiento para la celebración 
de este evento y a que partidas presupuestarias se han cargado los distintos 
gastos de la organización del evento”. 
 
Assenyala que hi ha un cost de 6000 euros per dues setmanes a Santanyí, una 
setmana a Cala d’Or i un altre a la vila, amb participació de molts de comerços. 
 
Miquel Rigo demana si totes les empreses que surten al cartell estan d’acord amb 
el certamen i també si el Santanyí Cultural inclou tot el terme municipal o només 
Santanyí. 
 
El batle i Ricarda Vicenç contesten que l’Ajuntament ha estat col·laborador, no 
organitzador del certamen i que el Setmanal Cultural és de Santanyí.  
 
María Inmaculada Sánchez abandona la sessió. 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Miquel Rigo assenyala que a s’Alqueria Blanca hi ha uns vint-i-sis carrers que quasi 
no són practicables, amb voreres molt estretes com la del carrer de ca ses Monges, 
i que per seguretat dels vianants s’haurien d’arreglar. 
 
Jordan Thomas felicita el Nadal a tothom. 
 
El batle indica que el dia 21 serà el dinar de Nadal amb el personal de l’Ajuntament 
i a la qual estan tots convidats. Que ca ses Monges s’ha començat a arreglar (pati, 
corral i terrat) i que les voreres dels carrers es van arreglant amb una partida 
genèrica poc a poc.    
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I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 19,25 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
 


