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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DIVENDRES DIA 26 DE JUNY DE 2015  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-sis de juny de 
dos mil quinze, 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 totalitat de la corporació municipal, per 
celebrar sessió pública. Quan són les 18 hores, la presidència declara obert l’acte.  
 
Llorenç Sebastià  Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Miguel Contestí Burguera (PP) 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Miguel Vidal Bauzá (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Angel Luis Quintela Montano (AMS-APIB) 
Aina Regina Nadal Vidal (AMS-APIB) 
Julio Miguel Fuster Culebras (PSIB-PSOE) 
Juan Sbert Ferrando (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
Cristina Coll Cervera (EL PI) 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
 
1.- ACORD RESPECTE DE LA PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE 
 
Vista la proposta de la Batlia de referència, que diu textualment: 
 
“D’acord amb els art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 78 del RD 2568/1986, de 
28 de novembre, i Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears, formul la proposta següent: 
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Realitzar un ple ordinari cada dos mesos, en la primera quinzena de febrer, abril, 
juny, agost, octubre i desembre, normalment a les 13 hores. En el cas que el dia 15 
fos festiu podria ser el dia 16 d’aquest mateix mes. En aquests plens, hi haurà una 
part diferenciada i amb substantivitat pròpia dedicada al control dels òrgans de 
govern d’aquesta Corporació municipal”. 
 
S’aprova per majoria de deu vots a favor (PP) i set vots en contra (AMS-APIB, 
PSIB-PSOE i El PI). 
 
Jaume Amengual manifesta que no hi votaran a favor fins que el batle es posi a 
l’altura de la majoria de pobles de Mallorca, amb un dia i hora concrets, a partir de 
les 19.30 o les 20 hores perquè la gent pugui acudir a la sala de plens, ja que a les 
13 hores com se sol fer, considera que és una hora nefasta. 
 
José Roig demana si la Comissió Informativa pot ser set dies hàbils abans del ple 
per poder demanar informació suficient. 
 
Julio Fuster demana transparència i participació als plens, un dia prefixat i una hora 
prudencial. 
 
El batle exposa que així com es fa es pot jugar amb un dia o un altre i no una data 
fixa i una hora, cosa que dóna més flexibilitat; a més si es fa en horari laboral es 
poden consultar els expedients o els tècnics corresponents. D’altra banda, posar 
d’acord 20 persones a la vegada és difícil, però sempre s’han escoltat els 
suggeriments de l’oposició.  
 
Jaume Amengual manifesta que és més fàcil arribar a les 20 h que a les 13, que 
amb un calendari es pot planificar amb antelació i que el batle hauria de procurar 
que la sala de plens estàs el més plena possible. 
 
 
 
2.- ACORD RESPECTE DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE COMISSIONS 
INFORMATIVES 
 
Vista la proposta de la Batlia de referència, que diu textualment:  
 
“D’acord amb els articles 38 i següents del Reglament orgànic d’aquest Ajuntament 
i 38 i 58 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, formul la proposta 
següent: 
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Crear una comissió informativa general i única amb caràcter permanent integrada 
per tots els membres de la Corporació municipal. 
 
Crear la Comissió Especial de Comptes, d’existència obligatòria, integrada per tots 
els membres de la Corporació municipal, d’acord amb l’art. 46 del Reglament 
orgànic esmentat i 127 del RD 2568/1986”. 
 
S’aprova per majoria de deu vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i El PI). 
 
Jaume Amengual exposa que s’abstendran perquè pensen que correspon a l’equip 
de govern i esperen que les comissions informatives no siguin tràmits com han 
estat els darrers anys en aquest Consistori i que el fet de ser remunerades propiciï 
que siguin útils i participatives. 
 
José Roig exposa que també s’abstenen i reiteren la pregunta anterior. 
 
El batle indica que quan pot convoca amb la major antelació possible i que sempre 
té les portes obertes, de tècnics i polítics, per al que necessitin. 
 
 
3.- ACORD RESPECTE DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE 
SUPORT I COORDINACIÓ DE REGIDORIES 
 
Vista la proposta de la Batlia de referència, que diu textualment: 
 
“D’acord amb la potestat d’autoorganització municipal i en coherència amb el 
principi d’autonomia local per decidir respecte de l’organització de la qual necessita 
dotar-se aquest Ajuntament i atès que aquesta potestat resulta ser un element 
imprescindible de l’autonomia garantida als municipis per l’article 137 de la 
Constitució.  
 
Atès que l’article 20 de la Llei reguladora de les bases de règim local preveu que els 
propis municipis, en els seus reglaments orgànics, puguin establir i regular altres 
òrgans complementaris.  
 
Atès que l’article 3.2 del Reglament orgànic d’aquest Ajuntament disposa que la 
legislació autonòmica en matèria d’òrgans complementaris dels de caràcter 
obligatori, serà supletòria de les disposicions del Reglament, i que l’article 24 de la 
Llei municipal i de règim local de les Illes Balears planteja la possibilitat de regular 
òrgans complementaris de consulta, estudi i control formul la proposta següent:  
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Crear un òrgan col·legiat complementari, no executiu, que faciliti el 
desenvolupament i coordinació de les polítiques municipals de cada àrea de 
manera conjunta, així com la seva coordinació amb els diferents nuclis urbans del 
municipi, i servir de suport a les decisions que pugui adoptar el batle i/o la junta de 
govern. 
 
Aquest òrgan es reunirà normalment un dia a la setmana, el dia i a la hora que 
assenyali el batle. 
 
Aquest òrgan serà presidit pel batle i en formaran part tots els regidors delegats. El 
batle podrà convidar a altres regidors”.        
 
S’aprova per majoria de deu vots a favor (PP), cinc vots en contra (AMS-APIB i EL 
PI) i dues abstencions (PSIB-PSOE). 
 
Jaume Amengual explica que hi votaran en contra perquè suposa la manera de 
retribuir els regidors que no tenen una dedicació remunerada dins l’Ajuntament, ni 
exclusiva ni parcial. Entenen que si s’han de fer reunions setmanals de suport, no 
haurien d’estar remunerades quan existeixen set dedicacions entre exclusives i 
parcials. 
 
José Roig pensa que és una despesa innecessària. 
 
Julio Fuster diu que s’abstenen perquè és l’equip de govern qui ha d’actuar. 
 
El batle manifesta que la Junta de suport és un òrgan que posa en comú la tasca de 
mig equip de govern, però no cobren només per aquesta hora de reunió sinó per la 
feina que fan darrera. 
   
 
4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT  EN DIVERSOS 
ORGANISMES 
 
Vista la proposta de la Batlia de referència, que diu textualment: 
 
“Al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri, formul la proposta següent: 
 
Nomenar Llorenç S Galmés Verger, titular, i Ricarda M Vicens Schluhe, suplent, 
representants de l’Ajuntament en el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. 
 
Nomenar com a vocals titulars en la Comissió Mixta del conveni amb el Reial Club 
Naútic Portopetro per al foment de l’activitat esportiva  Llorenç Galmés Verger, 
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Ricarda Vicens Schluhe, Cosme Prohens Rosselló i Miquel Vidal Bauzá, i com a 
suplents, respectivament, Bárbara Xamena Bordoy, María Inmaculada Sánchez 
Alloza, Rafael Batle Gallardo i Antoni Matas Blanch. 
 
Nomenar titulars de tots els Consells Escolars del municipi als batles pedanis del 
nucli respectiu i suplent i coordinadora  Francisca M Vidal Servera. 
 
Nomenar Antoni Matas Blanch  representant a la Comisión de Ayuda Familiar i 
María Pons Monserrat al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
 
Nomenar Ricarda M Vicens Schluhe representant a la Junta Pericial del Cadastre 
de Rústica. 
 
Nomenar Llorenç Galmés Verger representant a la Junta Rectora del Parc Natural 
de Mondragó i suplent Miquel Contestí Burguera”.  
 
S’aprova per majoria de deu vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI). 
 
 
5.- ACORD RESPECTE DE DIETES I INDEMNITZACIONS A PERCEBRE PELS 
MEMBRES D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Vista la proposta de la Batlia de referència, que diu textualment: 
 
“D’acord amb el que preveu l’article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 74 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, es proposa l’aprovació de les dietes per assistència i indemnitzacions 
següents, als membres corporatius que no tenguin dedicació, a partir del dia 13 de 
juny de 2015 : 
  
Assistències a plens Ajuntament ->  270 euros. 
 
Assistències a comissions informatives -> 270 euros. 
 
Assistències a juntes de govern  locals -> 180 euros. 
  
Assistències a juntes de suport i coordinació de regidories  -> 180 euros. 
 
Indemnitzacions a representants personals de la batlia que no siguin regidors -> 
270 euros cada mes”. 
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S’aprova per majoria de deu vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI). 
 
Jaume Amengual  explica que també s’abstendran en aquest punt, però esperen 
que a partir d’ara els regidors de govern participin activament de les sessions 
plenàries. Que els pertoca a ells avaluar-ho i així ho faran, però que en cas que els 
regidors no vulguin o no puguin contestar les preguntes relacionades amb les seves 
àrees d’actuació faran propostes al respecte.  
 
 
6.- ACORD RESPECTE DE RECONEIXEMENT DE DEDICACIONS EXCLUSIVES 
I PARCIALS DE MEMBRES D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Vista la proposta de la Batlia de referència, que diu textualment: 
 
“D’acord amb el que preveu l’art. 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, i 75 bis 1 d’aquesta mateixa Llei en la redacció donada per la Llei 
27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, art. 13 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre,  Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i art. 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, formul la proposta següent: 
 
Considerant el moviment i necessitats d’aquest Ajuntament per les múltiples 
activitats que du a terme, tant pel volum com per la quantia, s’estima necessari 
reconèixer les dedicacions següents: 
 
- Dedicació exclusiva del batle. 
- Dedicació exclusiva de la Regidoria de Platges i Urbanisme. 
- Dedicació exclusiva de la Regidoria de Serveis Socials, Immigració, Consell de la 
Infància i de l’Adolescència, Participació Ciutadana, Comerç, Indústria i Transports. 
- Dedicació exclusiva de la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 
- Dedicació exclusiva de la Regidoria de Salut, Gent Gran, Policia Local, Protecció 
Civil, Igualtat i la Dona, Guarderies i Dependència. 
 
- Dedicació parcial (80%) de la Regidoria d’Economia i Hisenda, Empleats públics, 
Cultura, Infraestructures municipals, Serveis Generals i SEMDESA. 
- Dedicació parcial (80%) de la Regidoria de Turisme i Biblioteques. 
 
Aquest règim de dedicació impedeix el cobrament de dietes per l’assistència a 
sessions d’òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament.   
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S’adjunta còpia de les retribucions d’aquest personal, que són les mateixes 
quanties d’enguany i algunes de nova fixació,  i atès que en el pressupost municipal 
en vigor no hi ha partida pressupostària suficient per a aquest concepte, es 
tramitarà l’expedient oportú de modificació de crèdits per al proper Ple que celebri 
aquest Ajuntament”. 
 
“ANNEX 
- Dedicació exclusiva del batle, amb una retribució de 49.000 euros anuals. 
- Dedicació exclusiva de la regidoria de Platges i Urbanisme, amb una retribució de 
40.698 euros anuals. 
- Dedicació exclusiva de la regidoria de Serveis Socials, Immigració, Consell de 
l’Infància i de l’Adolescència, Participació Ciutadana, Comerç, Indústria i 
Transports, amb una retribució de 40.698 euros anuals. 
- Dedicació exclusiva de la regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, amb una 
retribució de 31.201,80 euros anuals. 
- Dedicació exclusiva de la regidoria de Salut, Gent Gran, Policia Local, Protecció 
Civil, Igualtat i la Dona, Guarderies i Dependència, amb una retribució de 40.698 
euros anuals. 
- Dedicació parcial (80%) de la regidoria d’Economia i Hisenda, Empleats públics, 
Cultura, Infraestructures municipals, Serveis Generals i SEMDESA, amb una 
retribució de 40.698 euros anuals. 
- Dedicació parcial (80%) de la regidoria de Turisme i Biblioteques, amb una 
retribució de 38.000 euros anuals”. 
 
S’aprova per majoria de deu vots a favor (PP), cinc vots en contra (AMS-APIB i EL 
PI) i una abstenció (Joan Sbert). 
 
 
Durant el debat d’aquest punt Julio Fuster abandona la sessió. 
 
Jaume Amengual explica que hi votaran en contra, que la Llei diu que un batle de 
més de 10.000 habitants i més pocs de 20.000, com el nostre, pot cobrar com a 
màxim, 50.000 € i que el nostre ha decidit cobrar-ne 49.000, és a dir, el 98% del 
màxim possible per només fer de batle, quan el de Manacor per exemple cobrarà 
36.000 € i serà responsable de dues regidories. D’altra banda, demanen quins 
criteris han seguit perquè les dues dedicacions parcials del 80 % cobrin gairebé el 
mateix que les 5 exclusives i quin horari seguiran els regidors amb dedicació parcial 
i exclusiva. També creuen que haurien pogut englobar les regidories de manera 
més efectiva. Les escoles de música són educació i les biblioteques sembla que 
s’acosten també bastant a cultura i educació, per tant, la distribució que han fet no 
té gaire lògica. 
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José Roig demana perquè justament les dedicacions exclusives parcials, del 80%, 
són les de Turisme i d’Economia, que ell considera que són les més importants, i 
creu que estan maquillant les dedicacions parcials, a més que el titular dels diaris 
indica que només són cinc dedicacions, no és real perquè en realitat són set.  
 
El batle explica que la premsa ha anat publicant els sous de batles i batlesses i que 
per exemple Felanitx passa de 142.000 a 206.000 euros, que el Parlament 
comptarà amb més assessors o que Cort també tendrà dos assessors més que 
costaran 50.000 € més, així com molts d’altres ajuntaments. També recorda que 
l’Ajuntament de Santanyí, des que és n’és batle, ha estalviat més d’1.000.000 
d’euros en capítol 1, que quan va entrar va baixar el 10 % i que ara baixa un 10 % 
més respecte de la legislatura anterior. Que el seu càrrec és de matí a vespre 
comptant dissabtes i diumenges les vint-i-quatre hores del dia, que tenen la potestat 
de les urnes i que ho han distribuït de la forma que creuen millor. Pel que fa a les 
dedicacions parcials indica que és perquè aquests dos regidors tenen una altra 
ocupació parcial en les seves pròpies empreses.  
 
Jaume Amengual diu que en tenir les dades dels sous de tots els batles ja li 
comunicarà. 
 
José Roig manifesta que el batle està maquillant les coses, com ja ha dit abans, i 
que els regidors amb dedicació parcial també estan les vint-i-quatre hores al servei 
del poble.   
 
 
7.- ACORD RESPECTE DEL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA 
CORPORACIÓ 
 
Vista la proposta de la Batlia de referència, que diu textualment: 
 
“D’acord amb el que preveuen els arts. 89 i 104 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local, i 104 bis d’aquesta mateixa Llei en la redacció donada per la 
Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i art. 
12.1 de l’estatut bàsic de l’empleat públic,  respecte del personal eventual que serà 
determinat pel Ple de cada Corporació, a l’inici del seu mandat, formul la proposta 
següent: 
 
Personal adscrit a serveis generals: 
 
1. Secretària batlia -> 34.972,84 euros.   
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2. Coordinador general de festes, cultura i educació adscrit a la batlia -> 39.999,96 
euros”. 
                                        
S’aprova per majoria de deu vots a favor (PP), tres vots en contra (AMS-APIB) i tres 
abstencions (EL PI i Joan Sbert). 
 
 
José Roig demana perquè el coordinador de Cultura és l’assessor més important, 
per sobre de l’àrea d’Economia i Turisme, i creu que seria millor tenir-ne 2 al 50%. 
 
El batle exposa que han passat de 12 a 2 assessors, que Economia és un 
Departament que compta amb moltes persones i que la intenció és anar ampliant el 
personal de l’oficina de turisme, com han fet fins ara a Cala d’Or i a Cala Figuera.  
 
José Roig demana què passarà amb els assessors que hi havia a l’altra legislatura i 
ara no fan feina a l’Ajuntament, ja que ell pensa que hi tornaran a treballar prest i 
s’hi aposta un cafè que serà així. 
 
El batle contesta que ells no prometen càrrecs i que la gent del municipi els ha 
tornat a donar la confiança, que en aquests moments estan a l’atur i que ell no parla 
de persones sinó de projectes i idees. 
 
 
8.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE LA BATLIA RESPECTE DE 
NOMENAMENTS DE TINENTS DE BATLE, JUNTES DE GOVERN, 
DELEGACIONS I REPRESENTACIONS PERSONALS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
“D’acord amb el que disposen els art. 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 46 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 
de novembre, i Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears   
 
ES DISPOSA: 
 
1r. Nomenar tinents de batle els regidors següents d’aquest Ajuntament i per l’ordre 
que s’esmenta: 
  
         1r. Ricarda Margarita Vicens Schluhe. 
         2n. Bárbara Xamena Bordoy. 
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         3r. María Inmaculada Sánchez Alloza. 
         4t.  Antoni Matas Blanch. 
         5è. Miguel Contestí Burguera. 
 
2n. Els tinents de batle substitueixen, per ordre del seu nomenament i en els casos 
de vacant, absència o malaltia, el batle. 
 
3r. D’aquesta Resolució se n’ha de retre compte al Ple de l’Ajuntament en la 
primera sessió que celebri. 
 
4t. S’ha de notificar a les persones interessades i s’ha de publicar en el BOIB sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a aquesta data”. 
 
 
“D’acord amb el que disposa l’art. 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i els art. 112 i següents del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 
de novembre, i Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears  
 
ES DISPOSA: 
 
Que la Junta de Govern Local s’integra per aquesta Batlia i els tinents de batle 
següents: Ricarda Margarita Vicens Schluhe,  Bárbara Xamena Bordoy, María 
Inmaculada Sánchez Alloza, Antoni Matas Blanch i Miguel Contestí Burguera. 
 
Seràn substituts María de Consolación Pons Monserrat, Francisca Margarita Vidal 
Servera, Miquel Vidal Bauzá i Rafael Batle Gallardo i convidats els que el batle 
digui.    
 
Correspon a la Junta de Govern Local: l’assistència al batle en l’exercici de les 
seves atribucions; les atribucions que el batle o un altre òrgan municipal li delegui o 
li atribueixin les lleis.  
 
Que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local siguin normalment 
setmanals. 
 
D’aquesta Resolució s’ha de retre compte al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que se celebri. 
 
S’ha de notificar a les persones interessades i s’ha de publicar en el BOIB sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a aquesta data”. 
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“D’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i Llei 20/2006, de 15 
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears  
 
ES DISPOSA 
 
Efectuar els nomenaments que s’esmenten després de regidories delegades i 
representacions personals d’aquesta Batlia en els diferents nuclis de població 
d’aquest municipi, als efectes d’assistència a aquesta Batlia i Junta de Govern 
Local, sense facultats resolutòries: 
 
REGIDORIES DELEGADES: 
 
1a. Ricarda Margarita Vicens Schluhe: Economia i Hisenda. Empleats públics. 
Cultura. Infraestructures municipals. Serveis generals.  SEMDESA. 
 
2a. Bárbara Xamena Bordoy: Platges. Urbanisme. 
 
3a. María Inmaculada Sánchez Alloza: Escoles i Bandes de Música.  
 
4a. Antoni Matas Blanch: Serveis Socials. Immigració. Consell de la Infància i de 
l’Adolescència. Participació Ciutadana. Comerç i Indústria. Transports. 
 
5a. Miguel Contestí Burguera: Medi Ambient. Agricultura i Pesca. 
 
6a. María de Consolación Pons Monserrat: Salut. Gent Gran. Policia Local. 
Protecció Civil. Igualtat i la Dona. Guarderies. Dependència (Centre de Dia de 
s’Alqueria Blanca i Residència de Santanyí). 
 
7a. Francisca Margarita Vidal Servera: Educació. Consell Escolar Municipal. 
Escoles d’Estiu. Joventut. Treball i Formació. 
 
8a. Miquel Vidal Bauzá: Esports. Festes. 
 
9a. Rafael Batle Gallardo: Turisme. Biblioteques. 
 
 
REPRESENTACIONS PERSONALS: 
 
S’Alqueria Blanca i La Costa:  María Inmaculada Sánchez Alloza. 
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Portopetro: Cosme Prohens Rosselló. 
 
Calonge:  Antoni Matas Blanch. 
 
Cala d’Or: Bárbara Xamena Bordoy. 
 
Cala Figuera, Es Cap des Moro i Son Moja:  Salvador Javier Ferrer Castillo. 
 
Cala Santanyí:  Ricarda Margarita Vicens Schluhe. 
 
Cala Llombards:  Mateu Carbonell Coll. 
 
Es Llombards:  Miquel Contestí Burguera. 
 
Cala s’Almonia: Miquel Vidal Mas”. 
 
Jaume Amengual manifesta que no hi estan d’acord perquè els regidors amb 
dedicació exclusiva haguessin pogut funcionar com a representants del batle, cosa 
que hauria suposat despesa zero en aquest àmbit i, en canvi, té compromisos amb 
persones que no són regidors i han de percebre dietes de l’Ajuntament per fer de 
batles de Cala s’Almonia o Cala Llombards. Que si no fos així no podria justificar 
com és que Cala s’Almonia té batle propi i en canvi Cala Figuera el té compartit, per 
posar un exemple. 
 
José Roig exposa que el nou equip de govern amb aquesta reestructuració sembla 
que estigui un poc descol·locat. 
 
El batle indica que han reduït 8 persones, que fan feina les 24 hores i que es 
responsabilitzen de moltes coses i que ell no criticaria mai la distribució que 
qualsevol altre equip pogués fer. 
 
Jaume Amengual assenyala que no és cert que hagi reduït res, abans hi havia 
regidors amb dedicació que també eren batles. 
 
José Roig diu que no sap en què s’ha basat el batle per fer aquesta distribució, així 
té una hotelera que ha estat presidenta d’una associació i no du turisme i una 
banquera que du la música. 
 
El batle contesta que entén que és el seu primer ple i que tenen l’obligació de 
criticar-ho tot, que la distribució feta creu que és la millor i que és responsabilitat 
sev, i en quatre anys es veuran els resultats. Que Ricarda mai no ha estat 
presidenta d’una associació hotelera i que li agradaria veure el que haurien fet ells. 
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9.- DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS  
 
Es dóna compte dels següents escrits: 
 
 
* Del Partit Popular, que es constitueix com a grup municipal i nomena portaveu 
Ricarda M Vicens i suplent Bárbara Xamena. 
 
* De EL PI, que es constitueix com a grup municipal i nomena portaveu José 
Andrés Roig Reynés i suplent Cristina Coll Cervera. 
 
* D’Alternativa per al Municipi de Santanyí, que es constitueix com a grup municipal 
i nomena portaveu Jaume Amengual Bonet i suplent Angel Luís Quintela  Montano. 

 
 

El batle  assenyala que EL PI no pot constituir grup municipal perquè té menys de 
tres regidors, però que no aplicarà estrictament el Reglament Orgànic de 
l’Ajuntament i podran intervenir lliurament tots els regidors. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les  19,05 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 



SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIMARTS DIA 14 DE JUNY DE 2016  
 
 
3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT 
JORDAN THOMAS LLAMAS  
 
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, Jordan Thomas Llamas pren possessió del seu càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament, prèvia promesa o jurament, en substitució del regidor 

Julio Miguel Fuster Culebras de la candidatura PSIB-PSOE. 

El batle dóna la benvinguda al nou regidor.  
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