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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DILLUNS DIA 12 DE JUNY DE 2017  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia dotze de juny de dos 
mil desset, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència del batle, Llorenç S. Galmés Verger, les persones que 
a continuació es relacionen, que integren la majoria de la Corporació municipal, per 
celebrar sessió ordinària i pública. Quan són les 17 hores, la Presidència declara 
obert l’acte, al qual no hi assisteix Joan Sbert Ferrando. 
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Miguel Vidal Bauzá (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Salvador Ferrer Castillo (PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Angel Luis Quintela Montano (AMS-APIB) 
Manuel del Rio Clar (AMS-APIB) 
Jordan Thomas Llamas (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
Cristina Coll Cervera 
  
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
1.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DIA 5 
D’ABRIL DE 2017  
 
S’aprova per unanimitat l’acta esmentada. 
 
Jaume Amengual demana que consti en acta que el batle va dir que hi havia un 
informe sobre la fira turística de París, que no ha pogut veure, i que no apareix la 
resposta del batle a les seves preguntes. 
 
Angel Quintela demana que consti en acta que el batle va dir que sobre l’estètica de 
Cala d’Or sí s’havien obert expedients i a l’acta diu que no. 
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2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 208/2017, de 3 d’abril, fins al 379/2017, de 5 de juny, 
del Llibre de resolucions generals de la batlia.   
 
 
3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR DEL PARTIT POPULAR 
SALVADOR JAVIER FERRER CASTILLO  

 
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; Salvador 
Javier Ferrer Castillo pren possessió previ jurament/promesa en substitució del 
regidor Miguel Contestí Burguera de la candidatura del Partit Popular. 
 
El batle manifesta que Salvador durant molts d’anys ha col·laborat de forma 
desinteressada per l’Ajuntament i ara té l’oportunitat de continuar la seva feina des 
de dedins, per la qual cosa li dóna la benvinguda. 
 
Jaume Amengual li desitja sort i encert i tots els altres grups assenyalen el mateix. 
 
 
4. ACORD DE RECONEIXEMENT DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA  
 
Vista la proposta següent: 
 
“Es proposa d’acord amb el que preveu l’article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de 
les bases de règim local, i article 75 bis 1 d’aquesta  mateixa Llei  en la redacció 
donada per la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 
article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, i article 74 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, 
reconèixer la dedicació exclusiva següent: 
 
Regidoria de Medi Ambient, Agricultura, Pesca, Infraestructures municipals i 
Serveis generals, amb una retribució de 41.104,98 euros anuals”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), cinc vots en contra (AMS-APIB, 
PSIB-PSOE i EL PI) i una abstenció (Cristina Coll),  l’aprovació.   

 
El Secretari assenyala que aquest acord elimina l’anterior dedicació de les 
regidories de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i Infraestructures Municipals i 
Serveis Generals. I que a la proposta de la batlia es va ometre per error afegir  
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“Escoletes” a la regidoria de Salut, Gent Gran, Policia Local, Protecció Civil, Igualtat 
i la Dona, Guarderies i Dependència”  
 
Jaume Amengual manifesta que hi votaran en contra perquè s’augmenten les 
retribucions en 10.000 €.   
 
Jose Roig diu que mai no hi votaran a favor si no expliquen el perquè. 
 
El batle indica que es tracta de fer una reestructuració de l’equip de govern i 
equiparar els sous. 
 
Jaume Amengual assenyala que aquest Ajuntament està al màxim de dedicacions 
exclusives i totes per damunt dels 40.000 €, cosa que li sembla excessiva i creu 
que haurien de tenir un horari d’atenció al públic.  
 
El batle contesta que el seu horari sempre està obert, que es deixen la pell amb 
l’Ajuntament i tenen sempre màxima disponibilitat. Que els seus partits fan molts 
més alts càrrecs, com han fet recentment al Consell i amb la batlessa de Son 
Servera. 
 
 
5. APROVACIÓ DE BANDERA DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 
 
Vista la proposta següent: 
 
“Es proposa d’acord amb l’informe que s’adjunta d’Andreu Pons Fullana, l’aprovació 
d’aquesta bandera i escut, l’exposició al públic d’aquest acord pel termini de quinze 
dies, petició d’informe a la Reial Acadèmia d’Història i remissió de l’expedient a la 
Comunitat Autònoma". 
 
Atès l’informe favorable de secretaria; i d’acord amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat, i per tant amb la 
majoria requerida per l’article 187 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats locals,  l’aprovació.  
 
 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 42 DEL III PACTE SOBRE 
LES CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 
L’AJUNTAMENT 
 
Vista la proposta següent: 
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“La Mesa General de Negociació, dins la seva reunió de 29 de març de 2017, ha 
negociat el text de l'article 42 del III Pacte sobre les condicions de treball dels 
empleats públics de l'Ajuntament de Santanyí. 

L'anterior redacció deia: 

"Artículo 42 

FORMACION PROFESIONAL. 

1. El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por el 

Ayuntamiento para la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo 

puesto de trabajo, y los organizados por los diferentes promotores previstos en el 

acuerdo de formación continua vigente en las Administraciones Públicas, se 

considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren 

dentro de ese horario. En el caso de la Policía Local y del resto de empleados 

públicos se estudiará su compensación en cuanto al horario. 

2. Asimismo, para facilitar la formación profesional y el desarrollo personal de 

los empleados públicos se concederán permisos para los siguientes supuestos: 

a) Permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales y pruebas de aptitud y 

evaluación para la obtención de un título académico o profesional reconocidos, 

durante los días de su celebración. 

b) Permisos, percibiendo sólo retribuciones básicas, con un límite máximo de 

cuarenta horas al año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento 

profesional distintos a los contemplados en el número 1 de este apartado y cuyo 

contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la 

correspondiente carrera profesional-administrativa, previo informe favorable del 

superior jerárquico correspondiente. 

c) Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la 

asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados 

con la función pública, siempre que la gestión del servicio y la organización del 

trabajo lo permitan. 
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Los períodos de disfrute de estos permisos no podrán acumularse a otros tipos 

de permisos y licencias. 

3. De conformidad con lo establecido en el IV Acuerdo de Formación Continua 

en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005, modificado por 

Acuerdo de la Comisión General para la Formación Continua de 23 de octubre de 

2007 y cuyo texto con las modificaciones aprobadas se publica por Resolución de 

14 de noviembre de 2007,  de la Secretaría General para la Administración 

Pública, se fomentarán las medidas en materia de formación, que tiendan a 

favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la participación de 

los empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad. 

4. Cuando el empleado solicite un curso relacionado con sus funciones y fuera 

de la programación prevista en el apartado uno de este artículo, se estudiará 

en cada caso concreto la posible compensación del coste, total o parcial, y 

horario del curso." 

 

Per unanimitat s'ha aprovat modificar-ho amb el següent text: 

"FORMACIÓ PROFESSIONAL 

1. Cursos programats per l'Ajuntament 

Es considera temps de treball efectiu el temps d'assistència als cursos de formació 

programats per l'Ajuntament per a la capacitació professional o per a l'adaptació a 

un nou lloc de treball, quan els cursos s'imparteixen dins l'horari de treball. 

Quan l'assistència als cursos de formació programats per l'Ajuntament s'imparteixen 

fora de l'horari de treball es compensaran fins amb 40 hores o 5 dies de treball 

efectiu a l'any, el permís serà autoritzat pel superior jeràrquic. 

2. Cursos no programats per l'Ajuntament relacionats amb el lloc de treball 

Es considera temps de treball efectiu el temps d'assistència als cursos de formació 

organitzats per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), Escola Balear  
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d'Administració Pública (EBAP), Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears 

(FELIB), Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Universitats, 

col·legis professionals, organitzacions sindicals, Escola Oficial d'Idiomes, 

l'Administració de l'Estat i Autonòmica, el contingut estigui directament relacionat 

amb el lloc de treball o la corresponent carrera professional administrativa, prèvia 

autorització escrita del superior jeràrquic, quan els cursos se celebrin durant l'horari 

de treball. 

Quan els cursos anteriorment descrits es celebrin fora de l'horari de treball es 

compensaran fins amb 40 hores o 5 dies de treball efectiu a l'any, prèvia 

autorització i conformitat amb el superior jeràrquic. 

La compensació només s'efectuarà sobre els cursos amb certificat d'aprofitament. 

En cap cas es compensarà el temps de desplaçament al curs. 

3. Cursos on-line 

Els cursos on-line de formació organitzats per l'Institut Nacional d'Administració 

Pública (INAP), Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), Federació d'Entitats 

Locals de les Illes Balears (FELIB), Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

(FEMP), Universitats, col·legis professionals, organitzacions sindicals, Escola 

Oficial d'Idiomes, l'Administració de l'Estat i Autonòmica, el contingut estigui 

directament relacionat amb el lloc de treball o la corresponent carrera professional 

administrativa es compensaran fins amb 40 hores o 5 dies de treball efectiu a l'any, 

sempre que compleixin amb els següents requisits : 

a. Autorització per escrit del superior jeràrquic prèvia a l'inici del curs 

b. Presentació del corresponent certificat d'aprofitament 

4. Ensenyament reglat 
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La matriculació en l’ensenyament reglat (dins el Sistema Educatiu Oficial), es 

compensarà amb un permís de 40 hores o 5 dies de treball efectiu a l'any, sempre 

que els estudis estiguin directament relacionats amb el lloc de treball, prèvia 

conformitat per escrit del cap del departament. 

5. Gaudi dels permisos 

La compensació màxima anual per cursos i/o ensenyament reglat és, en la seva 

totalitat, de 40 hores o 5 dies de treball efectiu, o a la part que correspongui 

proporcionalment si el temps de servei actiu en l’Ajuntament de Santanyí fos menor. 

No es podran agafar més de tres dies consecutius per aquest permís.  

La compensació per formació s'ha d'autoritzar en tot cas pel superior jeràrquic i el 

gaudi d'aquests permisos no podran acumular-se a altres tipus de permisos i 

llicències. 

6. Permís no retribuït 

Es podrà concedir un permís no retribuït, d'una durada màxima de tres mesos, per 

a l'assistència a cursos de perfeccionament professional no directament relacionats 

amb la funció pública, sempre que la gestió del servei i l'organització del treball ho 

permetin. 

Aquesta nova redacció de la regulació de la formació professional entrarà en vigor 

al dia següent de la ratificació i aprovació per l’òrgan competent." 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
Jaume Amengual indica que està d’acord amb aquest canvi perquè hi ha acord 
entre l’Administració i la representació sindical. 
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7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 69.3 DE LES 
ORDENANCES MUNICIPALS DE POLICIA I BON GOVERN 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació inicial de la modificació de l’article esmentat, 
afegint en el punt a) d’aquest article el nucli de Sa Barca Trencada, i exposar-lo al 
públic durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el BOIB. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà 
definitivament aprovat. En cas contrari decidirà el Ple. Una vegada definitivament 
aprovada aquesta modificació s’haurà de publicar en el BOIB per a la seva entrada 
en vigor.  
 
Angel Quintela manifesta que aquesta Ordenança no es compleix actualment 
perquè s’han  realitzat obres el mes de maig. 
 
 
8. MOCIÓ DE EL PI PER LA LLUITA CONTRA L’OCUPACIÓ IL·LEGAL 
D’HABITATGES  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Els darrers temps s'ha produït un important increment de les ocupacions de cases i 
pisos il·legals a les Illes Balears. Una ocupació que molt sovint s'ha vist 
acompanyada d'estafes ja que existeixen màfies que fan contractes de lloguer 
sobre habitatges damunt els quals no tenen cap títol de possessió o propietat.  

Aquestes ocupacions il·legals no tenen una resposta adequada, àgil i contundent, 
per part de la normativa aplicable. La previsió de l'article 245 del Codi Penal i el 
règim processal per a la recuperació de la propietat s'han demostrat absolutament 
insuficients i d’altra banda existeixen precedents de modificació de lleis per 
accelerar la resposta necessària com ho demostren els anomenats judicis ràpids.  

Per aquest motiu, el Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS proposa en el Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents acords:  

1. El plenari de l’Ajuntament condemna i rebutja l'ocupació il·legal de cases i 
habitatges a les Illes Balears.  

2. El plenari de l’Ajuntament insta al Govern de l'Estat a impulsar els canvis 
normatius i legals que possibilitin que, davant una ocupació il·legal, el seu propietari 
o posseïdor legítim recuperi l'habitatge en un termini urgent i immediat de manco 
d'una setmana”.  
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament,  
s’acorda per majoria de tretze vots a favor (PP, PSIB-PSOE, EL PI i Cristina Coll) i 
tres abstencions (AMS-APIB), l’aprovació.  
 

Manel del Río  assenyala que s’abstendran perquè no queda clar a la moció quin 
marc legal volen aplicar. 

El batle indica que quan una ocupació és il·legal s’ha de poder defensar.  

 
9. MOCIÓ DE EL PI  DE NOMENAMENT DEL CARRER JOAN RIERA FERRARI A 
CALA D’OR  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Joan Riera Ferrari, uno de los grandes artistas mallorquines del siglo XX y 
principios del siglo XXI, falleció el pasado día 4 de Mayo en Manacor.  
 
Entre muchos otros galardones destaca el Premio Ramon Llull por su trayectoria 
artística que le fue concedido en el año 2009.  
 
Riera Ferrari residió en Cala d’Or, junto a Cala Llonga desde principios de la 
década de los 60 hasta 1989.  
 
Inaugura varios locales que forman parte de la historia de Cala d’Or como el local 
SHAMAS de ambiente oriental o la GALERÍA PICAROL, donde exponían jóvenes 
artistas entre los que destaca Miquel Barceló.  
 
Fue un innovador creando el Estudi Joan, un local situado en la Marina de Cala 
d’Or que funciona como galería de arte y también como café, lo que resultó 
novedoso en aquella época.  
 
También dejó su sello en Cala d’Or en el marco de la arquitectura de interiores, 
diseñando tres hoteles en la zona, el Stella Maris, que actualmente conocemos 
como Club Robinson, en Cala Serena, municipio de Felanitx, así como el Hotel 
Tucán y el Hotel Cala d’Or Gardens, en Cala d’Or y Cala Egos respectivamente.  
 
Joan Riera Ferrari, es uno de los personajes fundamentales de la época dorada de 
Cala d’Or  
 
Por todo lo expuesto presento para ser debatido y aprobado el siguiente 
ACUERDO: 
 
Que el pleno del Ayuntamiento de Santanyí inste al equipo de gobierno a que inicie 
los trámites para que la Calle Bajada al Puerto, próxima a la residencia en la que  
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durante tantos años residió Riera Ferrari, pase a denominarse CALLE JOAN RIERA 
FERRARI”. 
 
José Roig indica vol que quedi clar i que consti en acta que quatre dies després de 
presentar a l’Ajuntament la seva moció, la junta de govern amb arguments 
exactament iguals a la seva proposta va acordar posar aquest nom al carrer i dues 
setmanes després es va rectificar aquesta resolució i es va posar aquest mateix 
nom a un altre carrer. Que li agrada molt que el plagiïn i que per tot això esmentat 
retiren la moció. 
 
Jaume Amengual lamenta que l’equip de govern publicàs a facebook que era un 
acord de tots els partits quan no és vere. 
 
Jordan Thomas exposa que tots els partits coincideixen, però que les formes no els 
agraden i que efectivament no hi ha hagut acord entre tots. 
 
El batle indica que no només faran això del carrer sinó que estan preparant 
homenatges que ja s’aniran fent. Que quan el Pi va presentar la moció, ells ja ho 
estaven preparant tot. 
 
Jordan Thomas demana perquè es va anunciar que hi havia acord de tots els 
partits. 
 
José Roig assenyala que va ser quinze dies després que canviaren el carrer, que 
Joan Riera Ferrari va viure al carrer d’en Rito i que atès que no hi ha unanimitat no 
ho hauria d’haver dit. 
 
El batle  contesta que tal vegada va ser un error publicar-ho a facebook, però que si 
això el més greu està content. Que probablement amb motiu de les festes de Cala 
d’Or es farà un homenatge a Joan Riera Ferrari, però que encara no ho pot 
enunciar perquè s’ha de concretar. 
 
 
10. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ EN DEFENSA DE 
LA SOBIRANIA FISCAL PER A LES ILLES BALEARS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“I.- Un any més, els Pressuposts de l'Estat condemnen les Illes Balears a estar a la 
coa de les inversions estatals. Encara pitjor, es passa dels 159 milions assignats el 
passat exercici als 148,05 anunciats per al 2017.  
 
Aquesta situació ens torna a col·locar molt per davall de la mitjana, només arribaran 
130'4 € per habitant, front als 277 € de la mitjana estatal. Per exemple, hi haurà  
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menys diners per al descompte d'avió i vaixell, i només arribaran 15 milions dels 
120 promesos per al Conveni de Carreteres, ja pressupostats pel Govern de les 
Illes Balears. No cal ni dir que per a inversions ferroviàries no arribarà un sol euro. 
 
II.- Pel que fa al model de finançament, la reforma del 2009 aportà algunes millores 
que varen permetre a les Illes Balears passar d'un saldo fiscal negatiu del 7,43%  a 
un del 5,08% del PIB. El PIB balear, l'any 2015, per exemple, va ser de 27.546 
milions d'euros. La reforma del 2009, per tant, és del tot insuficient. Les Illes Balears 
són una de les majors aportadores a la solidaritat interterritorial, principi que no es 
qüestiona, però no sembla just que comunitats amb una capacitat de recaptació 
inferior a la nostra acabin rebent recursos en algun cas fins a un 30% per sobre de 
la mitjana. En altres termes, som els segons que més aportam per capita al sistema 
i passam a la desena posició com a perceptors de recursos per capita.  
 
III.- Aquest sistema de finançament, que perpetua l'espoli de la riquesa que genera 
aquesta terra, juntament amb unes inversions estatals directes indignes, té un 
efecte directe sobre els ciutadans de les nostres Illes, els quals, tot i aportar grans 
quantitats per a finançar altres comunitats autònomes, reben molt manco que la 
resta per a invertir en educació, sanitat, serveis socials o medi ambient.  Segons les 
últimes dades disponibles, la mitjana espanyola de la despesa pública per habitant 
en sanitat és de 1.357 euros, i la mitjana de les Balears és 1.275. Si parlam 
d'educació, la mitjana espanyola és de 915 euros i la de les Balears, de 831 euros. 
Només a tall d'exemple: mentre finançam centres educatius a tot l'Estat, aquí no 
tenim recursos suficients per a acabar amb els barracons. 
 
Per la seva banda el Règim Especial de les Illes Balears (REB), instrument 
independent del sistema de finançament, i que hauria de compensar els costs de la 
insularitat i la pluriinsularitat, també està per desenvolupar. Malgrat la Constitució 
estableix que el fet de la insularitat es tendrà en compte per garantir la solidaritat 
entre territoris, i que es tracta d'un instrument habitual a la Unió Europea, la realitat 
és que el Govern espanyol es desentén de les necessitats de les nostres illes i dels 
seus ciutadans. 
 
IV.- El deute de les Illes Balears ascendeix a uns 9.000 milions d'euros. 
L’infrafinançament crònic de les competències transferides, la falta d'equitat vertical 
del sistema i la falta de finançament d'inversions per l'Estat han obligat les Balears a 
endeutar-se. En el millor dels casos, s'han substituït transferències o participacions 
en tributs de l'Estat per deute amb l'Estat, quan les Balears han aportat i aporten 
molt més del que reben. 
 
Tot aquest endeutament públic i privat provoca que una part important del 
pressupost de la Comunitat es destini al pagament d'interessos i a la devolució del 
principal del deute, disminuint els recursos disponibles per al finançament dels 
serveis bàsics. 
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V.- La història recent ens demostra que qualsevol millora del sistema de 
finançament que plantegi l'Estat sempre resultarà insuficient i sempre perjudicarà 
els ciutadans de les Illes Balears. Les millores que s'han realitzat, i que s'han venut 
com a avenços, simplement han perpetuat una injustícia històrica i mai han 
solucionat la precarietat dels serveis bàsics que han d'oferir les nostres 
administracions.  
 
Cal recordar també que el nou REB i les inversions estatuàries promeses han estat 
negats o incomplerts continuadament pels diferents governs espanyols. Encara 
pitjor, s'intenten retallar drets bàsics adquirits com el del descompte aeri. Després 
de l'experiència de tots aquests anys passats, només des de la ingenuïtat es pot 
pensar que qualque dia les Illes Balears podran oferir uns serveis bàsics de qualitat 
als seus ciutadans sense obtenir el control directe sobre tots els imposts i tributs 
suportats a la nostra comunitat autònoma. 
 
En l'actual situació de flagrant injustícia, en què aquesta terra aporta quantitats 
ingents de recursos perquè a altres comunitats puguin oferir serveis i drets 
superiors als que poden gaudir els nostres ciutadans, sembla que l'única solució 
passa perquè la gestió tributària (exacció, gestió, recaptació, liquidació, revisió, 
sanció i inspecció) de tots els tributs suportats a les Illes Balears corresponguin a 
l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), com a única administració 
responsable, mentre que el pagament a l'Estat (a restar de la quantitat total 
recaptada) sigui únicament per les despeses que el Govern de l'Estat tengui a les 
Illes Balears, sigui de forma directa per serveis aquí radicats o per altres que 
beneficiïn els seus habitants, a més d'una aportació al Fons de Compensació 
Interterritorial consensuat entre ambdues parts. 
Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prenguin els acords 
següents: 
 
1.- Que l'Ajuntament de Santanyí manifesta que l'actual sistema de finançament 
autonòmic resulta injust i arbitrari per a les Illes Balears, que reben un finançament,   
inversions i compensacions molt inferiors a la quantitat que aporta anualment en 
tributs recaptats en el nostre territori. I que així es notifiqui al Parlament i al Govern 
d’Espanya. 
 
2.- Que l'Ajuntament de Santanyí manifesta que cap millora d'un sistema que deixi 
en mans de l'Estat la recaptació dels tributs, o que quedi pendent de l'acord amb la 
resta de comunitats, resoldrà els problemes que tenen les administracions de les 
nostres Illes per a oferir uns serveis bàsics de qualitat als seus ciutadans (educació, 
sanitat, serveis socials, medi ambient, etc.) 
 
3.- Que l'Ajuntament de Santanyí insta el Congrés dels Diputats espanyol i el 
Parlament de les Illes Balears a dur a terme els canvis legals oportuns, inclosa la 
reforma constitucional si fos necessari, per a garantir un sistema en què la gestió 
tributària (exacció, gestió, recaptació, liquidació, revisió, sanció i inspecció) de tots  
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els tributs suportats a les Illes Balears quedi en mans de l’Agència Tributària de les 
Illes Balears (ATIB), com a única administració responsable, i que aquesta, de la 
quantitat total recaptada, satisfaci a l'Estat les despeses que el Govern de l'Estat 
tengui a les Illes Balears, a més d'una aportació al Fons de Compensació 
Interterritorial consensuat entre ambdues parts”. 
 
D’acord amb el dictamen de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda 
per unanimitat aprovar el punt 1, per majoria de deu vots en contra (PP) i sis vots a 
favor (AMS-APIB, PSIB-PSOE, EL PI i Cristina Coll) no aprovar el punt 2 i per 
majoria de deu vots en contra (PP), quatre vots a favor (AMS-APIB i EL PI) i dues 
abstencions (PSIB-PSOE i Cristina Coll) no aprovar el punt 3.  
 
Jaume Amengual indica que el PP del País Basc està d’acord amb aquesta moció i 
demana al batle que es comporti igual. 
 
Jordan Thomas manifesta que estan d’acord amb els punts 1 i 2 de la moció, però 
que el punt 3 implica reformar la constitució.  
 
El batle assenyala que qui bloquejava els pressuposts era Francina Armengol amb 
el no és no. Que evidentment ell defensa la millora del finançament però que el 
model actual és de Zapatero. Que no és una moció competència de l’Ajuntament 
sinó del Parlament i que estan a favor del punt 1i no dels 2 i 3. 
 
Jaume Amengual diu que si després no hi ha doblers per a la unitat de salut de 
Cala d’Or o per a reformes en las escoles és per un problema de falta de 
finançament, per la qual cosa tot afecta Santanyí i els seus habitants. Per què hem 
d’esperar sis meses per a una operació l’hospital de Manacor? Per què no 
defensen el mateix que al País Basc? 
 
 
11. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER A LA 
CREACIÓ D’UN PREMI DE NARRATIVA BLAI BONET 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“La cultura és un eix vertebrador de la societat i és notòria la importància que té i 
que ha de tenir la cultura en un poble d'escriptors i artistes com el nostre. És 
evident també que la figura de l’escriptor santanyiner Blai Bonet és destacadíssima 
en el conjunt de la literatura catalana. 
Santanyí ja compta amb un premi de poesia que és un referent de les lletres 
catalanes, el premi Bernat Vidal i Tomàs. Des del nostre grup pensam que s’hauria 
d’incorporar un premi de narrativa  Blai Bonet que anés lligat al premi  de poesia, fet 
que incrementaria l’oferta dels premis literaris i que augmentaria el prestigi d’una 
gala literària més completa. Els escriptors i escriptores als que hem consultat 
aquesta proposta la comparteixen. 
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Per tot això proposam que s'aprovi la present moció i es prengui l’acord següent:  
  
1r. Que es procedeixi a la creació d’un premi de narrativa “Blai Bonet” que 
s’emmarqui dins el programa d’activitats de lliurament de premis literaris, i que 
aquest premi compti amb una dotació econòmica de 5000 euros”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i sis vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE, EL PI i Cristina Coll), no aprovar aquesta moció.  
 
Jaume Amengual assenyala que encara que no s’aprovi la moció està content 
perquè després es fan coses al respecte. 
 
El batle indica que el premi de narrativa el duien al seu programa electoral, però 
que consideren que per Blai Bonet ja s’han fet moltes de coses, com la Casa 
Museu que està instal·lada a  ses  Cases Noves, publicacions i altres activitats. Que 
volen fer un premi de narrativa important a nivell nacional i que podrien fer una 
moció al Consell per arreglar a Santanyí la casa de Blai Bonet. 
 
José Roig demana si el nou premi es durà a ple. 
 
El batle indica que si és necessari sí. 
 
Seguidament i per majoria de tretze vots a favor (PP, PSIB-PSOE, EL PI i Cristina 
Coll) i tres abstencions (AMS-APIB), s’acorda declarar d’urgència i incloure en 
l’ordre del dia el punt següent: 
 
 
12. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE SERVEI DE NETEJA DEL LITORAL AMB 
BARQUES  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Ens trobam al mes de juny, amb les platges plenes de turistes, però sense neteja 
del litoral, i això, perquè la Conselleria de Medi Ambient encara no ha posat en 
marxa el servei de neteja amb barques. 
 
Aquest servei va ser contractat la passada legislatura per ABAQUA pels anys 2014, 
2015 i 2016. El contracte finalitzava al setembre de 2016, però l’actual conseller, 
amb una manca total de previsió, no va licitar el nou contracte fins al 22 d’abril de 
2017. Set mesos han estat aturats sense iniciar la contractació d’un servei, tan 
necessari pels municipis costaners, ja que augmenta la qualitat de les platges, 
protegeix el medi ambient i ens permet oferir un producte turístic de molta qualitat. 
 
A més, en aquesta nova licitació, ens trobam que han retallat dies de servei, tot i  



  
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

 
comptar amb una major inversió. El conseller de Medi Ambient ha anunciat que el 
servei de neteja no començarà fins a finals de juny, fet perjudicial per als municipis, 
perquè la temporada turística ja ha començat. El conseller no ha estat capaç de 
posar el servei en marxa a data 1 de maig, com sí es va fer la passada legislatura, i 
a més han retallat els dies de neteja al mes de setembre, ja que finalitzarà el dia 15 
de setembre i no el 30, com els anys anteriors. 
 
És molt preocupant que hagin invertit 300.000€ més en aquest nou contracte, i que 
es redueixi el servei i el temps. Els anuncis d’increments pressupostaris s’haurien 
d’aprofitar per fer millores per als ciutadans, no per empitjorar els serveis. 
 

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

 

• L’Ajuntament de Santanyí insta la Conselleria de Medi Ambient a ampliar el 
termini del servei de neteja de platges amb barques des de l’1 de maig  al 30 
de setembre cada any. 

 

• L’Ajuntament de Santanyí insta la Conselleria de Medi Ambient a mantenir un 
servei amb un mínim de 33 barques de neteja litoral”.  
 

Sotmesa a votació, s’aprova per majoria de tretze vots a favor (PP, PSIB-PSOE, EL 
PI i Cristina Coll) i tres abstencions (AMS-APIB), aquesta moció.  
 
Jaume Amengual assenyala que no els agrada aquesta moció pel costum que té el 
PP d’incloure mocions d’urgència al final del Ple, havent tengut cinc dies per 
avançar-la.   
 
José Roig indica que les dates estan equivocades però que els acords són 
raonables i que ho podrien haver presentat bastant abans. 
 
Jordan Thomas manifesta que està d’acord amb les intervencions anteriors. 
 
El batle diu que per sort enguany les platges no han estat molt brutes però que la 
contractació s’ha dilatat molt. 
 
  
13. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Jaume Amengual indica que deu mesos després d’haver parlat amb la regidora 
sobre la placa del carrer Santiago Rusiñol, encara no s’ha substituït. Que sobre la 
fira de París el batle li va dir que hi havia un informe i que quan va venir a cercar-lo 
se li havia traspaperat i li va dir que segurament el tenia la regidora Bárbara  
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Xamena i que a hores d’ara encara no ha vist l’informe. Que s’incompleixen els 
acords del ple perquè encara no hi ha res sobre l’educador de carrer. 
 
Jordan Thomas assenyala que la brigada municipal hauria de començar a fer feina 
amb maquinària més tard, perquè fan molt de renou i molesten els veïnats. 
 
Jordan Thomas abandona la sala. 
 
Angel Quintela manifesta que al portal de transparència continuen faltant-hi 
currículums i que l’agenda del batle està des d’abril sense res. Quina resposta dóna 
l’equip de govern a l’escrit de 644 firmes. Què s’han gastat el 2016,  2.786 euros i 
945 en el que duen del 2017 en pagar a Canal 4 i si és per donar-se autobombo? 
Que l’equip de govern va cada mes a dinar. Que hi ha hagut contractades dues 
empreses de seguretat durant dos mesos a Cala d’Or. Que la web “visitcalador” que 
ha costat 21.000 euros s’ha publicat amb retard i molts de errors i s’haurien de pedir 
explicacions a l’empresa que la va fer. Que hi ha una factura de desembre de 2011 
d’un vídeo promocional i voldria saber quin és l’objectiu d’aquest vídeo. I pregunta 
si es té intenció de modificar la normativa després de la reunió amb els comerciants 
de Cala d’Or. 
 
Manel demana què ha fet l’Ajuntament des que es va aprovar l’acord del canvi 
climàtic, a més de comprar un cotxe elèctric. 
  
José Roig demana què s’ha fet respecte dels pluvials de Cala Gran des de la 
sentència contra l’Ajuntament de 14.620 €, per què no digueren res al ple sobre 
aquesta sentència i si tenen previst fer alguna cosa perquè per aquella zona hi viu 
molta de gent. Que a l’avinguda Tagomago l’asfalt nou patina, és un carrer perillós i 
el paviment col·locat no és més adequat. Que a principis de maig no hi havia 
socorristes a la platja i que si és possible que estiguin fins el 5 de novembre. 
 
El batle contesta que això dels socorristes s’ha retardat un poc, però ja està tot 
solucionat i s’ha ampliat el servei de Cala Llombards i de s’Amarador. Que sobre 
l’asfalt poden parlar amb l’enginyer i amb els que han dirigit les obres. Quan es va 
executar el planejament a la zona de Cala Gran no es varen fer pluvials i que ara hi 
ha un problema quan plou molt, i hi ha un acord amb Andreu Roig per comprar un 
soterrani i posar-hi unes canonades, però és un projecte molt costós i si és possible 
per fer-lo en tres fases. Que el vídeo promocional era principalment de Cala d’Or. 
Que la web Cala d’Or s’ha realitzat d’una forma molt novedosa que connecta amb 
establiments que permeten fer reserves, que ha arribat amb retard i que pot tenir 
qualque errada que s’està perfilant. Que per a les alarmes de Cala d’Or es va fer 
una nova licitació i es pagaren 66€ de més. Que en un mes ha fet 3 dinars de vint € 
per agrair l’ajuda de diverses persones. Que sí contracta amb Canal 4 igual que la 
majoria d’ajuntaments de Mallorca, que els seus col·legues del Govern destinen 
15.000 € al Diari Ara i que el que es paga és molt maco que qualsevol vídeo 
promocional. Que ha encarregat l’arquitecte municipal una interpretació de les  



  
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

 
 
normes d’estètica perquè han sorgit noves qüestions. Que a més de comprar el 
cotxe elèctric, s’està estalviant aigua i s’ha contractat amb el Consell de Mallorca 
per solucionar altres qüestions perquè un ajuntament sol pot fer poques coses. Que 
les plaques dels carrers estan encarregades. Que la plaça de l’educador social s’ha 
retardat però que si es retarda més cercaran altres alternatives. Que els caminers 
de l’Ajuntament no han de ser els que fan renou amb maquinària. Que al portal de 
transparència hi falta algun currículum, però el Consell no el té en marxa fins l’any 
que ve. Que respecte de la informació sol·licitada per Jaume, pensava que ja la 
tenia. Que respecte de les 644 firmes de Cala d’Or ja va comentar a la Comissió 
Informativa que el preu de les instal·lacions esportives de Santanyí era bastant 
raonable i molt menor que a d’altres municipis veïns, com Felanitx, Manacor, 
Llucmajor o Porreres. 
 
Jaume Amengual diu que continua sense tenir l’informe. 
 
Angel Quintela manifesta que el batle compara amb altres ajuntaments quan li 
interessa, però no compara el seu sou amb el d’altres ajuntaments, i que a les 
instal·lacions esportives la tarifa de famílies abans era més barata. Que el portal de 
transparència no es compleix en la seva totalitat. Que quan hi hagi una nova 
interpretació de les Normes s’hauria d’avisar.  
 
Manel del Río assenyala que avui es regaven les rotondes a les 4 de l’horabaixa. 
 
El batle li diu que hi ha hagut un problema en el sistema de reg. 
 
José Roig manifesta que li agradaria veure això que a la pàgina visitcalador es 
poden fer reserves a establiments turístics. Que els preus de les instal·lacions 
esportives esmentats pel batle són mensuals i per això semblen més barats, però 
que pagant per temporada són més cars. Que sol·licita novament que s’allargui la 
temporada dels socorristes.  
 
El batle contesta que mirarà si és possible allargar la temporada de socorrisme i 
que si un neda un mes a la piscina municipal són 20 €. Que les reserves de la web 
es podran fer a través d’una pàgina municipal que encara no està activada perquè 
l’Associació Hotelera ho ha demanat així. Que al Canal 4 li paguen 200 € i que amb 
el que es promociona Santanyí està més que pagat. Que ja està cansat que 
estiguin parlant del seu sou tot el temps, que en una empresa privada cobrarien 
molt més i tendrien més poca responsabilitat. Que quan diu això dels partits és 
perquè Alternativa prové de molts de partits diferents i que altres companys seus 
s’han augmentat el sou. 
 
Jaume Amengual diu que continua sense tenir resposta de quin sistema de 
finançament és millor defensar si el d’aquí o el del PP del País Basc. 
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14. DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
Per secretaria es dóna compte de les següents qüestions: 
 
14-a.  Del decret de 21 d’abril de 2017 de delegació en la 1ª Tinent de Batle entre 
els dies 24 d’abril i 7 de maig. 
 
14-b. Del personal eventual d’aquest Ajuntament d’acord amb l’article 28 de la Llei  
27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que introdueix un 
nou article 104 bis a la Llei de Bases de Règim Local.  
 
14-c. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 4 de maig de 2017, de l’expedient núm. 6 de modificació de crèdit en el 
pressupost municipal de 2017, per generació de crèdits. 
 
14-d. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 30 de maig de 2017, de l’expedient núm. 7 de modificació de crèdit en el 
pressupost municipal de 2017, per transferència de crèdits. 
 
14-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 
morositat en les operacions comercials, la  intervenció d’aquest Ajuntament 
presenta el 1er trimestre de l’any 2017, al mateix temps que el compte 413 
d’operacions pendents d’aplicació al pressupost. Aquesta documentació s’ha 
tramés als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
Angel Quintela assenyala que s’hauria de controlar l’ocupació de via pública. Que a 
la piscina municipal a certes hores no hi ha socorrista. Que entre Cala Egos i Cala 
d’Or està anunciada una nova construcció i no saben de què es tracta. I finalment, 
vol fer un prec al batle, que deixi ja el tema dels altres partits i dels seus companys. 
 
Manel del Río manifesta que amb la barrera que s’ha posat a l’accés a s’Almunia, 
els cotxes aparcats arribaran a es Llombards.  
 
José Roig demana que se senyalitzin millor els passos de vianants a l’avinguda 
Tagomago. Que els socorristes estiguin fins al 5 de novembre. Que es posi una 
senyal de pàrquing a l’entrada de Cala d’Or cap a l’Escola de Música. 
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El batle contesta que respecte de la construcció entre Cala Egos i Cala d’Or demani 
al Departament d’Urbanisme i que el control de l’ocupació de la via pública ja es du 
a terme.  
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 20 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


