
  
 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
Tel. 971653002 / fax 97163007 
Plaça Major, 12 
07650 Santanyí – Illes Balears 
 
 
 

1 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIJOUS DIA 29 D’AGOST DE 2019  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-nou d’agost de 
dos mil denou, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència de la batlessa, María C Pons Monserrat, les persones 
que a continuació es relacionen, que integren la majoria de la Corporació municipal, 
per celebrar sessió ordinària i pública. Quan són les 9 hores, la Presidència declara 
obert l’acte. Hi manca Cristian García Fernández que ha excusat la seva absència.    
 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Joan Gaspar Aguiló Martínez (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Francisca Rosselló Rigo (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Mateo Nadal Clar (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
María Monserrat Bennasar (PP) 
Jaume Amengual Bonet (SUMA) 
Bárbara Concepció Rigo Cabot (SUMA)  
Miquel Rigo Rosselló (SUMA) 
Antònia Suau Sbert (SUMA) 
Julio Miguel Fuster Culebras (PSIB-PSOE) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE)  
 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’aproven per unanimitat les actes de les sessions de 15 de juny, 26 de juny i 11 de 
juliol de 2019. 
 
 
2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
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Es dóna compte dels decrets 261/2019, de 29 de març, fins al 584/2019, de 14 
d’agost , del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 16 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 16 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2019 (TRA 07/19)  
 
1.Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 2 d’agost de 
2019, 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 2 d’agost de 2019, 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 2019, 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 € 
Transferències a l’empresa municipal  14 16301 44900 01 13.412,11 
 TOTAL 13.412,11 
 
BAIXES DE CRÈDITS 
 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Personal laboral: retri.bàsiques 10 92006 13000 01 5.020,41 
Personal laboral: retri. complementàries 10 92006 13002 01 4.325,19 
Carrera professional 10 92000 15200 01 425,29 
Personal laboral: productivitat 10 92006 15001 01 218,83 
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Personal laboral: seguretat social 10 92003 16000 01 3.395,39 
 TOTAL 13.412,11 
 
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 deu vots a favor (PP) i sis abstencions (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE FACTORING SENSE RECURS AMB EL 
BBVA CORRESPONENT A LES SUBVENCIONS DERIVADES DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’IBISEC I L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ PER AL 
FINANÇAMENT I L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LES 
INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ. 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE FACTORING 
SENSE RECURS AMB EL BBVA CORRESPONENT A LES SUBVENCIONS 
DERIVADES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IBISEC I 
L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ PER AL FINANÇAMENT I L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DEL TERME 
MUNICIPAL DE SANTANYÍ. 
 
Vist que en data 9 de maig de 2019 l’Ajuntament de Santanyí va signar un conveni 
amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IIles Balears i l’IBISEC per el 
finançament i l’execució de les obres de millora de les infraestructures educatives 
del terme municipal de Santanyí. 
 
Vist que atès l’anterior conveni l’Ajuntament de Santanyí s’obliga a procedir a la 
contractació de les obres d’ampliació del CEIP Blai Bonet i del CEIP Mare de Deu 
de la Consolació i de millora de les infraestructures educatives del CEIP Sant 
Domingo i del CEIP Santa Maria del Mar amb el finançament de la Conselleria xifrat 
en un import de 2.500.000 €. 
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Vist que aquest finançament es percebrà en un temps superior al termini d’execució 
de les obres, l’Ajuntament ha optat per signar un contracte de factoring sense 
recurs amb el BBVA mitjançant el qual es cedirà el dret a cobrar que te l’Ajuntament 
de Santanyí des del 2020 al 2027 a l’esmentat banc i que els costos financers 
d’aquesta operació també les assumirà la Conselleria d’Educació i Universitat. 
 
Vist l’informe favorable de la intervenció municipal; 
 
PROPOSO AL PLE L’ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD: 
 
1.Aprovar la concertació amb l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
S.A. amb CIF A48265169 una operació de factoring sense recurs amb les 
condicions següents:¨ 
 
IMPORT OPERACIÓ 2.500.000,00€ 

Comissió de cessió de 
factures 

0,15% per l’import total de cada certificació d’obra entregada. Cost total per aquest 
concepte 3.750€ 

TERMINI 1 any de carència de capital+7 d’amortització. Primera amortització: 1.05.2020 

DISPOSICIÓ Disposició total de l’import en el moment de la formalització de l’operació. La disposició 
en faria en un compte restringit i les disposicions per part de l’Ajuntament anirien contra 
certificacions d’obra. 

TIPUS FIXE 1,16% (estimat perquè varia en funció de la data de signatura de la operació) 

Cost cancel·lació 
avançada 

1,20% 

 
 
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 quatre abstencions 
(SUMA), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018  
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER A 
L’EXERCICI 2018 
 
Vistos els articles 212.4 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 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD: 
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Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Santanyí corresponent a l’exercici 
2018 integrat pel Compte General de la pròpia Corporació i pel Compte de la 
societat mercantil Serveis Municipals de Santanyí, S.L.U, al haver transcorregut el 
termini reglamentari d’exposició pública sense haver-se produït reclamacions, 
reparaments ni observacions el resum de la qual és el següent: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31.12.2018: 
 

  DRETS R NETS OBLIG R NETES AJUSTOS RESULTAT PRES 

a. Operacions corrents 23.874.499,70 17.298.720,03  6.575.779,67 

b. Operacions de capital 446.386,94 4.353.540,03  -3.907.153,89 

1. Total operacions no financeres (a+b) 24.320.886,64 21.652.260,86  2.668.625,78 

c. Actius financers 0,00 0,00  0,00 

d. Passius financers 0,00 0,00  0,00 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 24.320.886,64 21.652.260,86  2.668.625,78 

 AJUSTOS:     

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 

  2.228.199,95  

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici (+)   0,00  

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici (-)   84.468,45  

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    4.812.357,28 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA a 31.12.2018: 
 

1. (+) Fons líquids 11.215.919,96 

2. (+) Drets pendents de cobrament 6.904.915,41 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 3.472.113,25 

4. (-) Cobraments pendents d’aplicació 0,00 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3- 4) 14.648.722,12 

II. Saldos de dubtós cobrament 4.162.151,16 

III. Excés de finançament afectat 84.468,45 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II - III) 10.402.102,51 
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EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U 
Resultat exercici 2018                                             -39.069,28€.” 
 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i sis abstencions (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació del compte general assenyalat. . 
 

6.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ 
DEL SERVEI DE MINITREN TURÍSTIC A LA LOCALITAT DE CALA D’OR, TERME 
MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ D’APROVACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
MINITREN TURÍSTIC A LA LOCALITAT DE CALA D’OR, TERME MUNICIPAL DE 
SANTANYÍ 
 
Vist l'expedient de la pròrroga del contracte per a l’explotació del servei de minitren 
turístic a la localitat de Cala d’Or, del terme municipal de Santanyí, atesa la 
proposta realitzada per l'entitat ECOLOGIC MINITRENET SL, amb CIF B-
07226012, on sol·licita la pròrroga del contracte per un termini de dos anys més, i 
atès que l’IPC corresponent a l’any 2018 és de l’1,2%.  
 
Vist l’informe del secretari habilitat accidental, Guillermo Mascaró Llinás, on expresa 
la seva conformitat respecte de la pròrroga del  contracte, i atesa la fiscalització de 
conformitat de la intervenció municipal, PROPÒS: 
 
Aprovar la pròrroga del contracte per a l’explotació del servei de minitren turístic a la 
localitat de Cala d’Or, del terme municipal de Santanyí, que  tendrà una durada fins 
al dia 5 de setembre de 2021, sense que pugui ser objecte de cap altre pròrroga, 
per un preu anual de 20.825,57 euros, per a l’anualitat 6.09.2019-5.09.2020 d’acord 
amb l’actualització de l’IPC 2018. D’acord amb la clàusula quarta del contracte, el 
cànon de l’anualitat 2020-2021 serà actualitzat amb l’increment de l’IPC de l’any 
anterior”. 
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i sis abstencions (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació de la pròrroga d’aquest contracte. 
 
 
7.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, EL PROJECTE TÈCNIC I ELS PLECS I  
DELEGACIÓ EN LA BATLESSA PER DUR TERME LA TRAMITACIÓ, 
ADJUDICACIÓ, FORMALITZACIÓ  I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT CONCURS DEL LLOGUER D’UN LOCAL DE 
PROPIETAT MUNICIPAL PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR 
RESTAURANT DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT A L’EDIFICI ANOMENAT 
“SA RESIDÈNCIA” DE S’ALQUERIA BLANCA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
AMB L’OBLIGACIÓ DE REALITZAR OBRES DE REFORMA 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, EL PROJECTE TÈCNIC I 
ELS PLECS I  DELEGACIÓ EN LA BATLESSA PER DUR TERME LA 
TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ, FORMALITZACIÓ  I RESOLUCIÓ DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT CONCURS DEL LLOGUER D’UN 
LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR 
RESTAURANT DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT A L’EDIFICI ANOMENAT 
“SA RESIDÈNCIA” DE S’ALQUERIA BLANCA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
AMB L’OBLIGACIÓ DE REALITZAR OBRES DE REFORMA 
 
Vist l’expedient de contractació mitjançant concurs del lloguer d’un local de 
propietat municipal per dur a terme l’explotació del servei de bar restaurant de 
propietat municipal situat a l’edifici anomenat “Sa Residència” de s’Alqueria Blanca 
de l’Ajuntament de Santanyí, amb l’obligació de realitzar obres de reforma, i atesa 
la fiscalització de conformitat de la intervenció municipal, PROPÒS: 

 
- Aprovar l’expedient de contractació pel lloguer d’un local de propietat 

municipal per dur a terme l’explotació del servei de bar restaurant de propietat 
municipal situat a l’edifici anomenat “Sa Residència” de s’Alqueria Blanca de 
l’Ajuntament de Santanyí, amb l’obligació de realitzar obres de reforma. 

- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions 
tècniques i el projecte tècnic. 

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

- Delegar en la batlessa la tramitació, adjudicació i formalització d’aquest 
contracte, així com la resolució de qualsevol incident en relació a l’execució del 
mateix”. 
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), quatre vots en contra (SUMA) i dues 
abstencions (PSIB-PSOE), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
Jaume Amengual assenyala que no hi estan d’acord perquè es tracta d’un edifici 
públic amb moltes possibilitats. 
 
La batlessa exposa que on hi ha el bar, hi ha un local annex que no es licitarà i que 
hi ha més sales. Que a ca ses Monges s’obrirà un portal lateral i l’entrada serà per 
una via que no té sortida a la via principal. 
 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT PER A L’ATORGAMENT DE LA 
MEDALLA D’OR DE LA VILA DE SANTANYI A MIQUEL ADROVER BARCELÓ 
 
Vista l’acta de 14 d’agost de 2019 de la Comissió d’Honors i Distincions d’aquest 
Ajuntament i l’informe de Guillermo Espinosa, que es manifesten a favor de 
l’atorgament d’aquesta medalla; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquest 
expedient, i d’acord amb l’article 10 i 14 del Reglament Especial d’Honors i 
Distincions d’aquest Ajuntament designar Ricarda Vicens Schluhe jutgessa 
instructora i exposar-lo al públic per un període de 15 dies. 
 
 
9.- MOCIÓ CONJUNTA PER ADHERIR-SE A LA XARXA DE PLATGES SENSE 
FUM DE LES ILLES BALEARS I PER IMPULSAR ACCIONS DE PROMOCIÓ 
D’HÀBITS SALUDABLES A LES PLATGES 

 
Vista la moció que diu: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El litoral és un dels valors naturals més significatius del municipi de Santanyí; 
llavors, és necessari tenir ben present el grau d’importància que la qualitat de les 
platges, de l’aire i, en general, de l’entorn, representa en el desenvolupament 
sostenible de l’entorn social i físic. 
 
Aquest estiu, la Direcció General de Salut Pública i Participació, i la Direcció 
General d’Educació, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears 
han posat en marxa el programa PLATGES SENSE FUM. 
 
No fa falta insistir en la necessitat de fomentar espais sense fum, per qüestions de 
salut, de prevenció del tabaquisme, i, en aquest cas, de cura del medi ambient. Un 
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dels elements que més perjudicis mediambientals ocasiona a les nostres platges 
són les llosques, ja que són materials no biodegradables i, per tant, perduren molt 
de temps en el medi. La major part de les llosques que es llancen van a parar als 
mars i oceans, arrossegadss per la pluja o les aigües residuals. Segons l’estudi 
“Tobacco Control” del British Medical Journal, les llosques son el residu més comú 
en l’entorn marí i causa de fonts localitzades de contaminació. Concretament, les 
llosques desprenen totes les seves substàncies tòxiques en el medi i, entre elles, es 
localitzen nivells alts de metalls com ara cadmi, ferro, níquel, coure, zinc, magnesi o 
arsènic. Una sola llosca pot contaminar fins a 50 litres d’aigua dolça i 10 d’aigua 
salada. Per tant, la flora i la fauna de l’ecosistema marí es veuen afectades per 
aquest tipus de contaminant. 
 
També s’ha de tenir en compte que no és possible reciclar les llosques a escala 
industrial, ja que no hi ha una tecnologia específica per fer-ho. És més, si entren en 
contacte amb residus orgànics, aquests es converteixen en contaminants i es perd 
la possibilitat de recuperar-los o compostar-los. L’únic que podem fer és reduir el 
seu consum (deixar de fumar), com primera opció i la més saludable. 
 
L’Estat Espanyol compta des d’aquest estiu amb més de 100 platges senceres o 
amb zones lliures de tabac. De fet, cada vegada són més els municipis que 
s’afegeixen a la idea de tenir un ambient i unes platges lliures de fum. En el cas de 
Mallorca, aquest estiu s’hi han adherit Cala Estància (Palma), Cala Anguila 
(Manacor) i Platja de Sant Joan (Alcúdia). 
 
A tot això, s’hi afegeix la problemàtica que comporta el consum de begudes 
alcohòliques, que en determinades zones i espais són comercialitzades sense cap 
tipus de llicència, ja que sovint implica comportaments incívics i perillosos. Aquest 
fet suposa un greu problema, no només de caire legal i mediambiental sinó, també, 
de salut pública. 
 
L’Ajuntament Santanyí està plenament compromès en impulsar qualssevol tipus 
d’accions i estratègies per tal de promoure els hàbits saludables i el foment cap al 
medi ambient. Es tracta de dur a terme iniciatives que vagin en la línia de millorar la 
neteja, el confort, la salut i l’entorn.   
 
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Adherir-se al programa “Platges sense fum” impulsat per la Direcció 
General de Salut Pública i Participació, i la Direcció General d’Educació, Qualitat 
Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears. 
SEGON.- Qualificar la platja d’Es Caló des Moro com “platja sense fum”. 
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TERCER.- Qualificar la platja d’Es Caló des Moro com platja lliure d’accions i 
actuacions incíviques relacionades amb les begudes alcohòliques i prohibir de 
manera rotunda la venda d’aquest tipus de begudes. 
 
QUART.- Que els serveis corresponents de l’Ajuntament de Santanyi realitzin un 
estudi de viabilitat per tal de determinar quins trams de les platges del municipi de 
Santanyí es poden, en un futur, adherir al programa “Platges sense fum”. 
 
CINQUÈ. Dur a terme la redacció, a través de les regidories de l’Ajuntament de 
Santanyí responsables en la matèria, d’un pla de difusió dels acords adoptats en 
aquesta moció”.  
 
S’aprova per unanimitat aquesta moció. 
 
Després d’algunes intervencions es consensua aquesta moció.  
 
 
10.- MOCIÓ DE SUMA PER A LA CREACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE RENOUS I VIBRACIONS 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El renou és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja 
que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes 
nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. En el nostre 
terme municipal, són habituals les queixes i comentaris en relació als renous.  
 
Segons la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes 
Balears, en el seu article 6, correspon als ajuntaments l’aprovació de les 
ordenances municipals corresponents de protecció contra la contaminació acústica 
(�) El control, la inspecció i la vigilància, dins del terme municipal, de les activitats 
que regula aquesta llei (...) L’establiment de mesures correctores per a la prevenció 
i la correcció de la contaminació acústica, en l’àmbit de les seves competències. 
 
Pensam que és convenient disposar dels instruments necessaris per prevenir i 
corregir la contaminació acústica en el nostre terme municipal, a fi d’evitar i reduir 
els danys que pugui ocasionar.  

En aquest sentit, s’haurien de poder controlar les instal·lacions, les màquines, els 
projectes de construcció, les relacions de veïnat, els comportaments ciutadans a 
l’interior i l’exterior dels edificis, les activitats de caràcter públic o privat i, en general, 
els emissors acústics independentment de qui en sigui el titular, el promotor o el 
responsable, tant si és una persona física com jurídica, pública o privada, en un lloc 
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públic o privat, obert o tancat, dins el nostre terme municipal, susceptibles de 
generar contaminació acústica per renou o vibracions. 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord:  

1r-. Iniciar els procediments pertinents per a la creació d’una ordenança municipal 
reguladora de renous i vibracions”. 

Atès el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament i 
desprès de diverses intervencions, s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta 
moció. 
 
Jaume Amengual manifesta que en aquesta matèria la Llei és autonòmica i l’article 
diu: “correspon als ajuntaments que s’han d’adaptar a les disposicions d’aquesta 
llei”. Que l’ordenança de renou ha d’adaptar-se en aquesta llei. 
 
Juli Fuster subscriu el que exposa el portaveu de Suma i que no basta el que està a 
la pàgina de transparència. 
 
La batlessa assenyala que hi ha una llei estatal i una altra autonomòmica 
destinades a aquesta qüestió que actualment s’acompleix. Que amb aquesta 
legislació hi ha normativa suficient per aplicar. Que Santanyí és un municipi molt 
complicat i que si té temps per fer la nova ordenança estarà a favor de la moció. 
 
Jaume Amengual indica que a la seva moció proposa iniciar el procediment 
d’elaboració i no posa temps per acabar-la.  
 
 
11.- MOCIÓ DEL PP PER INSTAR AL CONSELL DE MALLORCA A CONSTRUIR 
UN VIAL PER A CICLISTES I VIANANTS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“És constatable que, des de fa temps, l’ús recreatiu i esportiu de la bicicleta, així 
com la creixent pràctica de diferents tipus d’activitat física, s’ha estès de manera 
considerable tant en el nostre municipi com en les poblacions veïnes. És notòria la 
gran afluència de ciclistes i vianants a les carreteres de l’illa, especialment durant el 
període comprés entre els mesos de març i octubre. Aquesta afició, sovint, 
comporta certs perills i punts de risc que convé tenir en consideració: degut a la 
seva vulnerabilitat, la seguretat dels ciclistes i dels vianants ha de ser una prioritat. 
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A Santanyí, a aquest fet, s’hi afegeix l’ús com alternativa al transport motoritzat per 
accedir, en gran part, des del km 49,7 de l’Ma-19 (sortida de Santanyí direcció 
Campos), al polígon de s’Olivó; això el converteix en un tram altament transitat si 
tenim en compte que s’hi ubica, a més d’un taller mecànic, un establiment 
comercial. 
 
A tot això s’hi ha d’afegir que, al polígon, hi ha implantades unes 120 places 
d’aparcament per a vehicles que, actualment, es troben infrautilitzades, atesa la 
perillositat que comporta la connexió amb el centre del poble. 
 
Per això, el Ple de l’Ajuntament de Santanyí, en sessió de dia 11 d’agost de 2017, 
va aprovar, per unanimitat, “Instar al Consell Insular de Mallorca, concretament al 
Departament de Territori i Infraestructures, responsable de les carreteres de l’illa, 
que construesqui el passeig per a vianants i carril bici des de Santanyí fins al 
polígon industrial de s’Olivó el més aviat possible”, i per majoria de deu vots a favor 
(PP) i quatre vots en contra (AMS-APIB i El PI), “Instar al Consell Insular de 
Mallorca, que la construcció del carril bici no es limiti tan sol de Santanyí fins al 
polígon industrial de s’Olivó, sinó que aquest també pugui arribar fins al municipi i 
poble veïnat de Campos”. 
 
A dia d’avui, l’Ajuntament de Santanyí no ha rebut, del Consell Insular de Mallorca, 
cap tipus de resposta envers aquest assumpte. 
 
Amb tot, la Llei 16/2001, de 4 de desembre, d’atribució de competències als 
consells insulars en matèria de carreteres i camins, atribueix al Consell Insular de 
Mallorca (en endavant CIM) dins del seu àmbit territorial, i amb caràcter de pròpies, 
la funció executiva i de gestió, així como la funció inspectora i sancionadora, en 
matèria de carreteres, d’acord amb l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears. De conformitat amb aquestes competències atribuïdes, dins l’estructura 
organitzativa del CIM (Decret de la presidenta del CIM, de dia 16 de juliol de 2019, 
pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 99, 
de 18 de juliol de 2019) és el Departament de Mobilitat i Infraestructures 
l’encarregat d’implementar-les. 
 
Es per tot això que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Instar al Consell Insular de Mallorca perquè construeixi un vial per a 
ciclistes i vianants en el tram comprés, aproximadament, entre els kms 49,7 i 49,4 
de l’Ma-19 (de la sortida de Santanyí, direcció Campos, fins al polígon de s’Olivó). 
 
SEGON.- Instar al Consell Insular de Mallorca perquè defineixi i creï una xarxa 
interurbana de vials ciclistes com fonament bàsic en política de mobilitat, i en 
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conseqüència construeixi un vial per a ciclistes i vianants a la carretera Ma-19, en el 
tram comprés, aproximadament, entre el km 49,7 i el km 38 (Santanyí - Campos), 
que funcioni com element de cohesió social i territorial, i que permeti la connexió 
amb les rutes de cicloturisme existents al municipi de Santanyí”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació del punt primer i per majoria de deu vots a favor 
(PP) i sis abstencions (SUMA i PSIB-PSOE), l’aprovació del punt segon.  
 
Jaume Amengual assenyala que estaran d’acord amb la proposta quan estigui 
acabada una planificació clara per part del Govern i del Consell, i de moment estan 
d’acord amb el punt 1 i no amb el punt 2. 
 
Juli Fuster manifesta que unir els nuclis els sembla molt bé i així ho demanaren fa 
estona. I que tampoc no estan d’acord amb el punt 2. 
 
La batlessa indica que li estranya la postura de Suma. Que de Santanyí a Campos 
hi ha lloc devora la carretera per fer el carril i de Santanyí al polígon industrial és 
necessari per raons de seguretat. Que ja va estar a punt de fer-se en anteriors 
legislatures i que només vol un carril bici senzill per raons de seguretat. 
 
Jaume Amengual exposa que ells estan oberts a tots els carrils bici però que s’ha 
d’esperar que abans es faci la planificació. 
 
 
Seguidament s’aprova per unanimitat declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
el punt següent: 
 
 
12.- MOCIÓ PER A LA NETEJA I CORRECTE MANTENIMENT DELS TORRENTS 
DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 
 
Vista la moció que diu: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Existeix una preocupació clara i evident pel mal estat dels torrents del municipi de 
Santanyi i el greu perill d’inundacions que això suposa.  
 
Hi ha trams on es fa necessari, i amb caràcter d’urgència, dur a terme actuacions 
de manteniment i neteja, ja que és constatable la presència de residus dins els llits 
dels torrents, així com la proliferació de vegetació que poden dificultar el pas de 
l’aigua en el cas d’intenses precipitacions, generalment, en forma de pluja. Llavors, 
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hi ha una imperiosa necessitat d’adequar i netejar els torrents del terme municipal 
de Santanyí i així evitar el risc de desbordaments que poden provocar els freqüents 
episodis de fortes i sobtades pluges en finalitzar l’estiu. N’és una mostra la 
tempesta ocorreguda el dia 27 d’agost de 2019 la qual va causar importants 
incidències i danys en el nostre municipi. 
 
L’Ajuntament de Santanyí considera bàsic mantenir aquestes infraestructures en un 
estat òptim, com element clau per a la prevenció dels perills derivats de fenòmens 
meteorològics externs i pel propi valor ecològic que tenen. 
 
El Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual 
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la 
Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, 
exerceix la competència en infraestructures hidràuliques. 
 
Es per tot això que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Adjuntament l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER.- Instar a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes 
Balears a l’execució eficaç i contínua de l’adequació i neteja dels torrents del 
municipi de Santanyí”. 
 
S’aprova per unanimitat aquesta moció. 
 
Seguidament s’aprova per unanimitat declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
el punt següent: 
 
 
13.- CESSIÓ DE TERRENYS A L’ABAQUA PER INSTAL·LAR L’EBAR DES 
LLOMBARDS  
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA AL PLE DE L’AJUNTAMENT LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A LA CESSIÓ A FAVOR DE L’ABAQUA DEL TERRENY 
PER INSTAL·LAR L’EBAR DES LLOMBARDS 
 
Vist l’acord pres en sessió plenària d’aquest Ajuntament de dia 16 d’octubre de 
2017 i el conveni signat entre el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el 
batle de l’Ajuntament de Santanyí de data 6 d’agost de 2018, mitjançant el qual 
l’Ajuntament es va comprometre a formalitzar en escriptura pública la cessió dels 
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terrenys en favor de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, on es 
trobin ubicades les infraestructures de sanejament integral de l’EDAR de Santanyí; 
 

ACORD 
 

1. Cedir gratuïtament a favor de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental la titularitat del següent bé de patrimonial d’aquest Ajuntament: 
terreny de 98 m², part de la parcel·la amb referència cadastral 
8648901ED0584N0000TI, devora el carrer Joan Cabrer des Llombards, per 
a la instal·lació de l’EBAR del sanejament general des Llombards. 

2. Sotmetre a tràmit d’informació pública aquesta cessió d’acord amb l’article 
110.f del Reglament de béns de les entitats locals. 

3. Donar compte al Consell de Mallorca d’aquesta cessió. 
4. Condicionar aquesta cessió a la construcció d’una EBAR. 
5. Establir la reversió d’aquesta cessió si es canvia l’ús permès i no autoritza 

l’Ajuntament el nou ús. 
6. Manifestar que la parcel·la que es cedeix està lliure de càrregues, 

gravàmens, arrendataris o altres limitacions d’ús. 
7. No establir límit temporal per aquesta cessió metre es mantengui l’ús 

assenyalat al punt 4 d’aquest acord. 
8. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses notarials i registrals que es 

derivin de la formalització d’aquesta cessió en escriptura pública”. 
 
 
S’aprova per unanimitat la cessió de terrenys esmentada. 
 
 
Seguidament s’aprova per unanimitat declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
el punt següent: 
 
 
14.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA 
(PAESC) 
 
El municipi de Santanyí es va adherir al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i 
Energia Sostenible al Ple d’aquest Ajuntament celebrat el dia 11 d’agost de 2016. 
Amb aquesta adhesió, aquest municipi va assumir els compromisos de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic, formalitzant així el seu compromís en la lluita contra el 
canvi climàtic, assumint el compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 
40% a l’any 2030 i l’adaptació a aquest des del món local. 
 
Per això, ara es presenta aquest Pla d’Acció que és un document estratègic de 
planificació energètica i climàtica local que conté les accions que s’han de dur a 
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terme per complir amb els objectius de l’esmentat Pacte de Batles i Batlesses pel 
Clima, que s’aprova per unanimitat. 
 
Jaume Amengual assenyala que des que es va aprovar el Pacte de Batles i 
Batlesses ha passat bastant de temps, però que el PAESC està bastant bé i es 
positiu encara que arriba un poc tard. 
 
Juli Fuster manifesta que s’alegra d’aquest document i la seva aprovació perquè el 
canvi climàtic es evident. 
 
La batlessa indica que així tots poden estar contents..  
 
 
15.- DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
15-a) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 17 d’abril de 2019, de l’expedient núm. 10/2019 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2019, per generació de crèdits. 
 
15-b) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 2 de maig de 2019, de l’expedient núm. 11/2019 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2019, per transferència de crèdits. 
 
15-c) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 15 de maig de 2019, de l’expedient núm. 12/2019 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2019, per generació de crèdits. 
 
15-d) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 25 de juny de 2019, de l’expedient núm. 13/2019 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2019, per generació de crèdits. 
 
15-e) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 5 de juliol de 2019, de l’expedient núm. 14/2019 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2019, per transferència de crèdits. 
 
15-f) 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 1er  
trimestre de l’any 2019, 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. 
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15-g) 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 2n trimestre de l’any 2019, 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. 
 
 
16.- CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
No es planteja cap qüestió. 
 
 
17.- PRECS I PREGUNTES 
 
La batlessa assenyala que les preguntes presentades per la candidatura local 
SUMA a la comissió informativa seran contestades per la regidoria corresponent. 
 
1)En la sessió plenària extraordinària del passat 11 de juliol es va aprovar una 
modificació de crèdit de 21.999,80 euros a la partida de manteniment de camins. 
En quins camins s’han produït actuacions fins a dia d’avui? I quines han estat 
aquestes actuacions?. 
 
Mateo Nadal contesta que fins la setmana passada no es va aprovar definitivament 
l’expedient de modificació de crèdits i es va comptabilitzar també. Que a partir d’ara  
s’aniran arreglant els camins segons la necessitat i que començaran per can 
Marines, na Burguera, etc. 
 
2)Quins són els dies que es fa la neteja dels contenidors de recollida selectiva? I 
dels contenidors de rebuig de càrrega lateral? Quines mesures pren l’Ajuntament si 
l’empresa contractada per realitzar aquest servei no compleix les seves 
obligacions? 
 
Bárbara Xamena entrega un llistat amb la neteja dels contenidors. 
 
3)Els contenidors de recollida selectiva totalment plens i desbordats és una 
constant en el nostre municipi i són moltes les queixes que ens han fet arribar al 
respecte, tal i com vàrem expressar en el passat ple de dia 11 de juliol. Quines han 
estat les accions d’aquest Ajuntament al respecte? 
 
Bárbara Xamena contesta que s’ha multiplicat per cinc la recollida de selectiva i hi 
fan feina. 
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La batlessa manifesta que vol fer esment que han començat recentment dues 
agents cíviques. 
 
4)Quines han estat les actuacions per tal de reduir els plàstics d’un sol ús a les 
festes dels diferents pobles? 
 
Joan G. Aguiló contesta que l’Ajuntament no ha organitzat cap barra de bar durant 
les festes i que s’ha intentat que els organitzadors utilitzin material reciclable. Que 
ara a Calonge ja es farà i al programa de festes hi ha bastantes recomanacions al 
respecte. Que es farà un dia sense cotxes. Que l’any que ve serà millor com ha 
estat enguany a s’Alqueria. 
 
5)El passat mes de juliol vàrem tenir constància que al costat del cementeri de 
Santanyí s’havien tractat residus perillosos com uralita sense cap tipus de 
prevenció. Quina és la regidoria responsable d’aquesta actuació? Quines 
responsabilitats s’han pres al respecte? 
 
Mateo  Nadal contesta que ja en el mandat anterior es va començar a netejar el 
solar del cementeri i que no sap res del que ha fet l’empresa que neteja. 
 
La batlessa manifesta que en aquests casos agrairia que l’avisassin al més aviat 
possible. 
 
6)Quina és la situació del clavegueram a s’Alqueria Blanca? Al mes de maig es va 
assegurar que en menys de dos mesos estaria en funcionament. 
 
María F. Rosselló contesta que hi ha posades tres impulsores però estan pendents 
de la documentació pertinent i que la quarta impulsora també està ja adjudicada. 
 
7)La propaganda del festival de Santanyí que s’instal·la en els panels metàl·lics es 
troba permanentment caducada. Quina es la regidoria responsable?. Per quin 
motiu es produeixen aquests errors? La fira de s’Alqueria Blanca no s’ha celebrat, 
per a quin motiu?. 
 
Ricarda M. Vicens contesta que els cartells en alguns llocs de vegades cauen per 
la calor i a d’altres els arrabassen. Que els cartells se solen posar dues setmanes 
abans de l’acte que sigui. I que l’any que ve està previst posar altres cartells. 
 
 
Jaume Amengual manifesta que hi ha alguns cartells que criden l’atenció pel temps 
que fa que estan posats. 
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María F. Rosselló contesta respecte de la fira de s’Alqueria que enguany no s’ha 
feta per manca de temps per fer una fira com toca. I que l’any que ve es farà la fira 
en una altra data. 
 
8)El llibret que acompanyava l’exposició de quadres de la Sala Maria Suau de les 
festes de Sant Jaume estava escrit únicament en castellà. Quins varen ser els 
motius? 
 
Ricarda M. Vicens contesta que Miguel Reche és d’Almería i el llibret el va fer ell en 
castellà. 
 
Jaume Amengual assenyala que li sembla totalment legítim però que sempre s’han 
fet els llibrets en els dos idiomes. 
 
9)Els cartells que donen la benvinguda i que s’acomiaden en els diferents punts 
d’entrada i sortida de Cala d’Or es troben escrits en castellà, anglès i alemany. Ens 
agradaria saber el motiu pel qual no es troben escrits (també) en català. 
 
Rafael Batle contesta que el cartell no ho du en català, però les banderoles del 
costat sí que ho duen.  
 
Jaume Amengual manifesta que a l’any 2018 varen presentar una moció per 
incloure una partida pressupostària per a les obres de drenatge de Cala d’Or i 
demana si s’ha fet el projecte. Indica també una falta de senyalització a les rondes 
de Cala d’Or perquè no passin per dins el nucli. 
 
La batlessa indica que contestarà a la propera sessió plenària, ja que ara duen tres 
dies dedicats intensament als problemes i danys ocasionats per la darrera 
tempesta, especialment a Cala Figuera, Cala Santanyí i Cala Llombards, i que ara 
sense haver demanat ni comparegut per res aquests dies li sembla fatal que ara 
surti amb aquesta història.    
 
Jaume Amengual assenyala que la batlessa no sap si ell se n’ha preocupat molt o 
poc i que no té obligació de posar-se en contacte amb ningú.  
 
La batlessa exposa que des de l’Ajuntament vol donar les gràcies a totes les 
entitats, Govern, Consell, Ibanat, Bombers, Direcció General d’Emergències, 
Delegació del Govern, Policia Local, Guardia Civil, Protecció Civil de Mallorca, 
voluntaris, 061, carreteres, Semdesa, brigada i serveis municipals, empreses 
privades que han ajudat, però que per desgràcia encara no s’ha pogut arreglar tot. 
Especialment, vol donar les gràcies a batles i batlesses de tota Mallorca que s’han 
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oferit a ajudar, al delegat del Govern, a la presidenta del Consell i als regidors i 
batles pedanis del seu equip.  
 
Juli Fuster i Jaume Amengual es volen adherir també a aquests agraïments. 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 10,25 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


