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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DILLUNS DIA 16 D’OCTUBRE  DE 2017  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia setze d’octubre 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. Quan són les 15,30 hores, la Presidència declara obert 
l’acte. Hi manquen Joan Sbert Ferrando, Cristina Coll Cervera, Angel Luis Quintela 
Montano i Inmaculada Sánchez Alloza que han excusat la seva absència. 
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Miguel Vidal Bauzá (PP) 
Rafael Batle Gallardo(PP) 
Salvador Ferrer Castillo (PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Manuel del Rio Clar (AMS-APIB) 
Jordan Thomas Llamas (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
  
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de data 11 d’agost de 2017. 
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 493/2017, d’11 d’agost, fins al 569/2017, de 5 
d’octubre, del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
 
 
3. DIMISSIÓ DEL REGIDOR D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYI 
(AMS-APIB) ANGEL LUIS QUINTELA MONTANO  
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Donada compte per Secretaria de l’escrit de renúncia al càrrec de regidor d’aquest  
Ajuntament de Angel Luis Quintela Montano, la corporació municipal es dóna per 
assabentada d’aquesta renúncia i declara consegüentment la vacant corresponent, 
posant el fet en coneixement de la Junta Electoral Central als efectes prevists en 
l’article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, considerant que la 
persona que haurà d’ocupar la vacant es Miquel Rigo Rosselló, per haver dimitit 
també la següent de la llista Meritxell Martí Cerdà de Palou, per ser el següent de la 
llista de la candidatura d’Alternativa per el municipi de Santanyí (AMS-APIB), per el 
que es sol·licita l’expedició de la corresponent credencial.   
 
Jaume Amengual agraeix la feina realitzada pel seu company i assenyala que la 
dimissió és una qüestió interna del seu grup. 
 
El batle manifesta també el seu agraïment i la resta de grups s’hi sumen. 
 
 
4. DIMISSIÓ DE LA REGIDORA DE EL PI CRISTINA COLL CERVERA 
 
Donada compte per Secretaria de l’escrit de renúncia al càrrec de regidora d’aquest  
Ajuntament de Cristina Coll Cervera, la corporació municipal es dóna per 
assabentada d’aquesta renúncia i declara consegüentment la vacant corresponent, 
posant el fet en coneixement de la Junta Electoral Central als efectes prevists en 
l’article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, considerant que la 
persona que haurà d’ocupar la vacant es Vesna Teresa Sanchis Van-Buuren per 
ser el següent de la llista de la candidatura de EL PI per a la que es sol·licita 
l’expedició de la corresponent credencial.   
 
 
El batle agraeix la feina i dedicació realitzades i la resta de grups s’hi sumen. 
 
 
5. CREACIÓ DEL PREMI DE NARRATIVA VILA DE SANTANYI ANTONI VIDAL 
FERRANDO.   
 
Vista la proposta de la regidora de cultura i d’acord amb el dictamen favorable de  la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat aprovar la 
creació a partir de l’any 2018 del nou Premi de Narrativa Vila de Santanyí Antoni 
Vidal Ferrando, per honorar i enaltir la figura d’aquest bon mestre santanyiner, que 
és un dels escriptors més importants de la literatura catalana actual, gran escriptor, 
gran mestre i millor persona.  
 
Aquest premi es concedirà a una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere 
narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges ...), en llengua catalana, 
d’una extensió d’entre 150 i 250 pàgines. Les bases d’aquest premi seran similars a  
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les del Premi de poesia Bernat Vidal i Tomás i la dotació econòmica del premi serà 
de 5.000 euros.   
 
Jaume Amengual indica  que estan contents i que els sembla molt bé que 
s’englobin els dos premis literaris, el de poesia i el de narrativa, en un sol certamen, 
que estava al seu programa electoral i que vol donar especialment l’enhorabona a 
la regidora de Cultura per haver-los convocat. 
 
José Roig manifesta que també vol agrair expressament la cridada de la regidora 
de Cultura i que els explicàs el tema. 
 
El batle assenyala que també estava al seu programa electoral i que no fa falta dir 
res de la trajectòria d’Antoni Vidal Ferrando i que li agradaria continuar creant nous 
tipus de premis i que siguin referents com els actuals de poesia i arts plàstiques.  
 
 
6. BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ICIO A FAVOR DE LA FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I BLAI BONET  
 
Vista la proposta de la batlia i vists els articles 103.2.2 a) de la Llei reguladora 
d’Hisendes Locals i article 4 de l’Ordenança Fiscal de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres; atès l’informe dels serveis tècnics municipals i la fiscalització 
de conformitat de la intervenció municipal; d’acord amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de la 
bonificació del 95% de la quota de l’impost esmentat, establerta per a supòsits 
d’especial interès o utilitat municipal, a favor de l’entitat Casa Blai Bonet, Centre de 
Poesia Contemporània, per a la reforma i ampliació d’edifici entre mitgeres ubicat al 
carrer Palma núm. 74 de Santanyí, projecte xifrat en 733.506,52 euros. 
 

El batle agraeix al Consell de Mallorca que dugui a terme el  projecte de casa 
museu a la casa natal de Blai Bonet i recorda que l’Ajuntament va arreglar el segon 
pis de la Casa de Cultura per ubicar-hi provisionalment l’obra de Blai Bonet. 

 

7. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE 
MALLORCA PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O ADEQÜACIÓ D’HIDRANTS PER A 
EMERGÈNCIES AL MUNICIPI DE SANTANYI 

Vista la convocatòria del Consell de Mallorca del Pla d’Hidrants i el conveni tipus de 
col·laboració per a la instal·lació i/o adequació d’Hidrants per a emergències al 
municipi de Santanyí; vist el projecte tècnic realitzat per l’entitat JAMAR 
INGENIERIA SL que puja a la quantitat total de 122.337,50 euros; d’acord amb el 
dictamen favorable de la comissió informativa d‘aquest Ajuntament, s’acorda per  
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unanimitat  l’aprovació d’aquest conveni i del projecte tècnic corresponent i la seva 
tramesa al Consell de Mallorca. 
 
 
8. ACORD DE COMPROMIS PLA D’IGUALTAT  
 
Vista la proposta i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa 
d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació del compromís següent: 

L’Ajuntament de Santanyí ha treballat des de fa anys cap a la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones a través de diverses accions així com cap a l’eliminació de la 
violència masclista a través d’accions internes i a través de la ratificació i/o adhesió 
a campanyes i estratègies promogudes per les institucions supramunicipals. 

Arrel del reconeixement institucional i públic de l’existència de desigualtats efectives 
entre homes i dones als diferents àmbits tant social, cultural, econòmic, polític, 
esportiu, etc. al llarg del temps, s’ha anat elaborant legislació que aporta un marc 
referencial dins el qual s’ha de treballar en pro de la igualtat real i efectiva a través 
d’eines com els plans d’igualtat. Alguns antecedents legals que emmarquen el 
compromís de l’Ajuntament de Santanyí són:  

• Constitució Espanyola de 1978, destacant l’article 14 on es proclama el dret 
a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe i l’article 9.2 on es 
contempla l’obligació dels poders públics a promoure les condicions per a 
que la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i 
efectives. 

• La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, als principis ja estableix que el principio d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes, informarà, amb caràcter transversal, 
l’actuació de tots els poders públics i que les administracions públiques ho 
integraran, de forma activa, a l’adopció i execució de les disposicions 
normatives, respecte de la definició i pressuposts de les polítiques públiques 
en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les seves 
activitats.  

La Llei d’Igualtat desenvolupa polítiques públiques i internes al llarg del seu 
articulat. 

• A la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes de les Illes 
Balears, s’inclouen com a àmbit d’aplicació l’administració local.  

• La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en les 
matèries de promoció de la igualtat d’oportunitats i de prevenció de la 
violència masclista. 

• Legislació en matèria laboral.  
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• Plans estratègics desenvolupats a nivell del Govern de les Illes Balears i el 
Consell de Mallorca. 

D’acord amb l’exposició anterior, des de l’Ajuntament de Santanyí s’han impulsat 
l’elaboració del I Pla d’Igualtat com a compromís ferm de la incorporació de la 
perspectiva de gènere; la correcció de desigualtats; l’establiment de pautes per 
evitar situacions; i per a contribuir a una societat més respectuosa. 

L’abast i, per tant, les persones beneficiades del present compromís inclou:  

a) El personal de l’Ajuntament de Santanyí a través del Pla d’Igualtat. 

b) Les persones que viuen de fet i dret al municipi de Santanyí, que es 
beneficiaran a través de les polítiques públiques en matèria d’igualtat i de 
forma extensiva i transversal de l’aplicació d’accions que desenvoluparà 
l’Ajuntament de Santanyí a través del Pla d’Igualtat intern. 

El desenvolupament del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Santanyí suposarà un 
benefici no només a nivell intern sinó que, a més, projectarà al desenvolupament 
dels serveis oferts a la ciutadania i a la gestió interna de l’Ajuntament de Santanyí 
influències i sinèrgies positives amb altres grups d’interès. 

Per tant, el Consistori de l’Ajuntament de Santanyí com a reafirmació del seu 
compromís cap a l’eliminació de desigualtats entre homes i dones i, en compliment 
de la legislació vigent vol ser participant actiu del procés de canvi, en definitiva, 
millorar la qualitat de vida tant de les dones com dels homes. 

Jaume Amengual manifesta que donaran un vot de confiança a aquesta qüestió 
esperant que es faci el pla d’igualtat aviat. 
 
Maria Pons assenyala que com a màxim es farà el desembre de 2018. 
 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2017 DE 
L’AJUNTAMENT  
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
1 Vista la necessitat de modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Santanyí per tal d’adaptar-les a les necessitats actuals. 

 
2 Vista l’aprovació de la proposta per la Mesa General de Negociació de 
l’Ajuntament de Santanyí de data  27 de setembre de 2017. 

 
3 Vista la fiscalització favorable d’intervenció, 

 
Elevo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla annexa al Pressupost per 
a l’exercici 2017 que quedaria redactada de la següent manera: 
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SITUACIÓ ACTUAL 
A) 
 

PERSONAL FUNCIONARI GRUP Núm SITUACIÓ NCD CE 

III ESCALA ADMINISTRACIO ESPECIAL      
 Subescala tècnica mitjana:      
 TAE MITJA EMPRESARIALS A2 1 V 24 58 
 TAE MITJA INFORMÀTIC/A A2 1 V 24 58 
 Subescala de serveis especials      
 A Policia Local      
 Sotinspector A2 1 V 24 79 
 Oficial C1 6 4P 2 CS 18 62 
 Policia C1 24 12P 12I 16 63 
 Policia C2 a 

ext. 
6 P 16 63 

 Policia 2ona activitat C2 a 
ext. 

2 P 16 63 

 
B) 
 

PERSONAL LABORAL FIX GRUP Núm SITUACIÓ NCD CE 

 CAP DE PREMSA A1 1 V 26 14 
 TÈCNIC/A TURISME A2 0 V 22 15 

 

NOVA SITUACIÓ 
A) 
 

PERSONAL FUNCIONARI GRUP Núm SITUACIÓ NCD CE 

III ESCALA ADMINISTRACIO ESPECIAL      
 Subescala tècnica mitjana:      
 TAE MITJA EMPRESARIALS A2 0 V 24 58 
 TAE MITJA INFORMÀTIC/A A2 0 V 24 58 
 Subescala de serveis especials      
 A Policia Local      
 Sotinspector A2 1 V 24 79 
 Oficial C1 6 4P 2 CS 18 62 
 Policia C1 26 12P 12I 2V 16 63 
 Policia C2 a 

ext. 
6 P 16 63 

 Policia 2ona activitat C2 a 
ext. 

2 P 16 63 

 
B) 
 

PERSONAL LABORAL FIX GRUP Núm SITUACIÓ NCD CE 

 CAP DE PREMSA A1 0 V 26 14 
 TÈCNIC/A TURISME A2 1 V 22 15 

 

 

SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i quatre abstencions (AMS-APIB, 
PSIB-PSOE i EL PI), l’aprovació. 
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10. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
DE L’AJUNTAMENT  
 
Vista l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de l’any 2017 de l’Ajuntament 
i atès l’aprovació dins la mesa general de negociació del personal d’aquest 
Ajuntament, d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i quatre abstencions 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), l’aprovació dels acords següents: 
 
- L’amortització de tres llocs de treball vacants i desocupats, dos de personal 
funcionari TAE mitjà, especialitat en empresarials (codi F90250001)  i informàtica 
(codi F90250002), i un de personal laboral “cap de premsa” (codi L90310001).   
 
- La creació de dos llocs de policia local de personal funcionari i un lloc de tècnic/a 
de turisme de personal laboral. 
 
- Establir com a data d’efectes la del dia següent de la seva aprovació. 
 
- Publicar el contingut de l’acord en el BOIB. 
 
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER 
A L’ANY 2018  
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’ha sotmès a través del portal 
web de l’Ajuntament de Santanyí a consulta pública la modificació de les ordenances 
fiscal per a l’exercici 2018 per tal d’obtenir l’opinió dels afectats. 
 
Durant aquest tràmit de consulta pública els ciutadans, organitzacions i associacions 
que així ho han considerat han  pogut fer arribar les seves opinions mitjançant el 
formulari de contacte disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Santanyí fins el 
passat 31 de juliol de 2017. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
A la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2018 
formulada s’estableixen com a criteris: 
 
OF DESCRIPCIO Modificació proposada 

OF.I03 IBI Baixada del 5% (0,719% urbana i 0,309% rústica) 
OF.I04 IVTM Vehicles elèctrics: bonificació 75% (art. 95 TRLRHL 2/2004) 

OF.PP04 
Expedició 

fotocòpies 
Nova creació (0,10€ blanc/negre i 0,30€ en color a la biblioteca) - 

plànols 5€ 

OF.T12 Expedició 

documents 
Certif. viatge i residència: afegir que l'expedició per expedients 

municipals i per internet és gratuïta  

OF.T16 
OVP Taules, cadires 

i mercaderies 
Eliminació de la transitorietat d'aplicació a la zona costanera la 

tarifa d'interior. 

OF.T17 Fems 
Incloure tarifa pensionista que la pensió + rentes < doble SMI 

(annex quotes tributàries) 
OF.T18 Drets examen Nova creació (taxa de 14€) 
  

   De conformitat amb l’article 72 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament té establerts com a tipus 
impositius de l’IBI urbana el 0,755% i l’IBI rústica el 0,324%. 
L’actual situació econòmica municipal permet una baixada d’aquests tipus impositius 
de la que es beneficiaran els ciutadans d’aquest municipi d’un 5%, passant a ser els 
tipus aplicables del 0,719% per IBI urbana i del 0,309% per IBI rústica. 
 
De conformitat amb l’article 92 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament té establert l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica. 
Vist que l’article 95 de l’esmentat text legal permet l’establiment d’una bonificació de 
fins el 75% de la quota en funció de les característiques del motor dels vehicles i de la 
incidència en el medi ambient, l’Ajuntament de Santanyí considera adient l’establiment 
de la bonificació del 75% de la quota per als vehicles elèctrics. 
 
De conformitat amb l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament estableix el preu públic 
per a la prestació del servei d’expedició de fotocòpies i impressions a les biblioteques  
municipals així com de realització de còpies de plànols. 
Es tracta d’establir una tarifa o preu per recuperar el cost dels servei d’expedició de 
còpies que es realitza a les biblioteques municipals i del servei de còpies de plànols.  
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Les tarifes proposades serien de 0,10€ per còpia en blanc i negre i de 0,30€ per còpia 
en color. Pels plànols el preu seria de 5 €. 
 
De conformitat amb l’article 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament estableix la taxa per 
drets d’examen. 
Es tracta d’establir una tarifa o taxa per a l’activitat administrativa derivada de la 
participació com aspirant a proves selectives per a oposicions, concursos, borses de 
treball i altres processos de selecció de personal. La tarifa quedarà xifrada en 14,00€ 
per sol·licitud. 
 
De conformitat amb l’article 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament té establerta la taxa 
per expedició de documents administratius. 
Vista la possibilitat d’obtenir els certificats de residència per a viatge a través de la 
pàgina web de l’ajuntament i per tal de promocionar l’ús de les noves tecnologies en 
l’administració, l’expedició d’aquests certificats en la modalitat telemàtica serà gratuïta. 
Així mateix, l’expedició de certificats residència/convivència per a la incorporació a 
expedients municipals també serà gratuïta. 
 
De conformitat amb l’article 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament té establerta la taxa 
per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems. 
S’ha detectat que la tarifa especial bonificada corresponent a habitatge pensionista 
xifrada en 35,92€ està falta d’especificació per a la seva aplicació objectiva. Així, 
s’afegeix a la tarifa que la pensió més les rendes de la unitat familiar han de ser 
menors que el doble del salari mínim interprofessional multiplicat pels membres de la 
unitat familiar. 
 
De conformitat amb l’article 20.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament té establerta la taxa 
per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies amb finalitat 
lucrativa. 
Vist l’efecte positiu aconseguit amb l’equiparació de les tarifes per m2 ocupat de la 
zona de costa amb la zona d’interior, s’elimina la transitorietat de la mesura i es 
proposa el seu caràcter permanent. Així la tarifa queda xifrada en 0,26€/m2/dia. 
 
Vists els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció dels 
següents A C O R D S: 
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la ordenança 
fiscal reguladora del preu públic per a la expedició de fotocòpies, la ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per dret d’examen i la modificació de les ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen: 
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- OF PP.04 Preu públic per a la prestació dels serveis d’expedició 
de fotocòpies 
 

Article 1. Fonament i  naturalesa  
De conformitat amb l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix el preu públic 
per a la prestació dels serveis de fotocòpies de plànols i documents a les 
biblioteques municipals. 

 
Article 2.  Fet imposable 

 Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis de fotocòpies  
a les biblioteques municipals i de plànols. 

 
Article 3. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques que sol·licitin per a 
ells o per a terceres persones qualsevol dels serveis, prestacions o activitats 
previstes en aquest acord. 

El pagament del preu es farà a les pròpies instal·lacions municipals mitjançant 
liquidació directa en el moment de la prestació del servei requerit. 

Article 4. Quantia 

CÒPIA B/N BIBLIOTEQUES 0,10€ 
CÒPIA COLOR BIBLIOTEQUES 0,30€ 
CÒPIA DE PLÀNOL 5,00€ 

 

  

 DISPOSICIÓ FINAL.  
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment en sessió de ple ordinària 
celebrada el xxxxxxxxxx i definitivament (posar data Ple o automàticament amb 
data BOIB). 
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018 prèvia publicació en el BOIB, atès 
l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o 
modificació. 

 
- OF T.18 Taxa per drets d’examen:  
 

Article 1. Fonament i  naturalesa  
De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa 
reguladora dels drets d’examen. 

 
Article 2. Fet imposable  
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la participació com aspirant a les proves 
selectives d’accés o de promoció als cossos o escales de funcionaris o a les 
categories de personal laboral convocades per l’Ajuntament de Santanyí, així com 
la participació en proves selectives per a la cobertura en règim laboral temporal o 
interí de les places convocades per aquest Ajuntament. 
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Article 3. Subjectes passius. 
Son subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·licitin la inscripció 
com aspirants a les proves selectives o d’aptitud relacionades a l’article anterior. 
 
Article 5. Quota tributària. 
La quantia de la taxa queda fixada en una  quota fixa de 14,00€ per sol·licitud. 
 
Article 6. Exempcions i bonificacions. 
No es concedeix cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 

 
Article 7. Meritació. 
L’obligació de contribuir es produeix en el moment de la sol·licitud d’inscripció a les 
proves selectives, essent un requisit per a poder participar-hi. 
La taxa s’abonarà durant el termini que es doni a les bases per a la presentació de 
sol·licituds. 
 
Article 8. Normes de gestió. 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà d’acreditar en el moment de 
presentar la corresponent sol·licitud. 
Procedirà la devolució de la taxa per drets d’examen quan no es realitzi el fet 
imposable per causes no imputables al subjecte passiu. 
Per tant no serà procedent la devolució en els supòsits d’exclusió de les proves per 
causes imputables a l’interessat. 
 
DISPOSICIÓ FINAL.  
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment en sessió de ple ordinària 
celebrada el xxxxxxxxxx i definitivament (posar data Ple o automàticament amb 
data BOIB). 
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018 prèvia publicació en el BOIB, atès 
l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o 
modificació. 
 
 
OF.I03 Impost sobre béns inmobles: 

 
L’article 2 queda redactat de la següent manera: 

Article 2.Tipus de gravamen 
De conformitat amb el previst a l’article 72 del RD Legislatiu 2/2004, el tipus de 
gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable en aquest municipi queda 
fixat amb els termes següents: 
 
1. El tipus de gravamen als béns de naturalesa urbana es fixa en el 0,719%. 
2. El tipus de gravamen als béns de naturalesa rústica es fixa en el 0,309%. 
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OF.I04 Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 

 
L’article 4 queda redactat de la següent manera: 

Article 4. Bonificacions 
Vehicles històrics o antics 
Els vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys 
comptats a partir de la data de fabricació (si aquesta data no es conegués es 
prendrà com a tal la de la seva primera matriculació), gaudiran d’una bonificació del 
100% de l’impost. Aquesta bonificació s’aplicarà d’ofici. 
Aquesta bonificació tindrà eficàcia retroactiva als exercicis 2013, 2014 i 2015 pel 
que prèvia sol·licitud del subjecte passiu es procedirà a la devolució dels imports 
pagats en concepte de Impost sobre vehicles de tracció mecànica quan acreditin la 
concurrència dels requisits de la bonificació. 
 
Vehicles elèctrics. 
Els vehicles elèctrics gaudiran d’una bonificació del 75% de l’impost. Aquesta 
bonificació s’haurà de sol·licitar per l’interessat i sortirà efectes l’exercici següent. 
 
OF.T12 Expedició de documents administratius. 

 
L’article 7 queda redactat de la següent manera: 

 
Article 7. Bonificacions. 
S’expediran de forma gratuita els certificats de residencia expedits per internet i els 
certificats per departaments municipals als únics efectes de ser inclosos en 
expedients municipals. 
 
OF.T16 Ocupació de via pública amb taules, cadires i mercaderies. 

L’article 4 queda redactat de la següent manera: 
Article 4. Quantia 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa 
seguidament segons la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en 
metres quadrats. 

2. Les tarifes de la taxa són les següents: 
- Zona de la costa: 0,26 euros/m2/dia 
- Zona de l’interior: 0,26 euros/m2/dia 

 
OF.T17 Recollida i eliminació de fems. 

La tarifa de l’annex corresponent a l’habitatge pensionista queda redactat de 
la següent manera: 
ANNEX 
 
ANNEX: QUOTA TRIBUTÀRIA  
 
A. Cala d’Or, Portopetro, sa Barca Trencada i sa Font de n’Alis. 
B. Nuclis de la resta del municipi. 
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SU. Superfície útil total del local, incloses terrasses públiques i privades, cuines, 
banys, magatzems, etc. Es distingeixen els locals entre: 
 
 

 A B 

Habitatge pensionista (tarifa especial bonificada)La pensió més 

les rendes han d’esser inferior al doble del SMI 

35,92 € 35,92 € 

 

Segon- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant 
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el BOIB. 
Publicar l’anunci d’exposició en un del diaris de major difusió de la comunitat 
autònoma. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que tenguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos en l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i quatre abstencions (AMS-APIB, 
PSIB-PSOE i EL PI), l’aprovació. 
 
Jaume Amengual indica que està content de la baixada de l’IBI perquè estava 
també al seu programa electoral, però que s’abstendran per no votar en conjunt la 
proposta. 
 
Jordan Thomas s’adhereix a la proposta de votar per separat les distintes 
ordenances. 
 
José Roig manifesta que la baixada de l’IBI li sembla insuficient, encara que sigui 
poc, perquè l’Ajuntament ha tengut des de fa uns anys uns ingressos extraordinaris 
per reajustament del cadastre. Que no se li ha donat encara la informació que ha 
sol·licitat respecte de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires.  
 
El batle contesta que si no se li ha donat encara la informació és per qüestions 
tècniques perquè políticament no té cap problema. Que si està a l’oposició creu que 
demanaria més rebaixa de tot. 
 
José Roig assenyala que pretén que la via pública sigui gratuïta a l’hivern per 
contribuir a la desestacionalització i que consultarà i estudiarà aquesta qüestió i 
segurament la plantejarà més endavant. 
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12. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER LA 
DEFENSA DELS DRETS FONAMENTALS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar el passat 19 de setembre una 
Proposició No de Llei amb el següent text: “El Parlament de les Illes Balears 
expressa el seu rebuig a que, amb l’excusa d’evitar la celebració del Referèndum 
d’Autodeterminació de Catalunya, es dificulti o persegueixi l’exercici de drets 
fonamentals com la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació i el dret de reunió 
pacífica i, en conseqüència, insta el Govern de l’Estat a deixar d’instrumentalitzar la 
Fiscalia per afrontar un conflicte de naturalesa política”.  
Davant els esdeveniments que es van succeint en relació al que fa referència al text 
de la Proposició No de Llei, consideram que l’Ajuntament de Santanyí no pot restar 
impassible i ha d’aprovar el mateix acord que el Parlament de les Illes Balears. Per 
tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prenguin els acords següents: 
 
1r-. L’Ajuntament de Santanyí expressa el seu rebuig a que, amb l’excusa d’evitar la 
celebració del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, es dificulti o 
persegueixi l’exercici dels drets fonamentals com la llibertat d’expressió, la llibertat 
d’informació i el dret de reunió pacífica i, en conseqüència, insta el govern de l’Estat 
a deixar d’instrumentalitzar la Fiscalia per afrontar un conflicte de naturalesa 
política. 
 
2n-. Aquest acord es farà arribar a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del 
Govern de l’Estat”. 
 
Sotmesa a votació aquesta moció i d’acord amb el dictamen desfavorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de nou vots en 
contra (PP), dos vots a favor (AMS-APIB) i dues abstencions (PSIB-PSOE i EL PI), 
la no aprovació.  
 
El batle assenyala que està a favor de la llibertat de reunió, d’expressió i de 
manifestació però que tot ha de ser legal, democràtic i constitucional. I que 
Alternativa és un conjunt de partits que abans es presentaren com a ERC i per això 
entén la seva postura. 
 
Jaume Amengual manifesta que les lleis han d’estar al servei de les persones i que 
es poden canviar, que respecten la Constitució però que pensen que es pot canviar 
i que s’hauria de canviar ja, que tal vegada a Catalunya s’han cansat d’esperar i 
que la seva moció la presentaren abans del referèndum català. 
 
El batle reitera que s’han de complir les normes legals, que el referèndum era 
il·legal, sense garanties, amb vots dobles, amb urnes amb paperetes i sense 
garanties. Que entén perfectament que Jaume es va presentar per ERC i per això  
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té aquesta postura, però que aquí estam a Mallorca i hem de defensar les Illes 
Balears. 
 
 
13. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYI PER LA 
DESIGNACIÓ DE PLATJA DE CALA SANTANYÍ COM A ZONA SENSIBLE  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Les aigües blaves i transparents de Cala Santanyí tenen un lloc privilegiat a la 
memòria dels que les coneixem des de mitjans del segle passat. En aquells anys, si 
en el mes agost entrava el vent de migjorn directe cap a la cala, uns dies seguits, i 
de nit el terral no aconseguia empènyer l’aigua cap enfora, ens sorprenia un canvi 
sobtat en el color de aigua, que es tornava verda. Aquesta situació es produïa 
excepcionalment i durava pocs dies. Aviat rolava el vent i les aigües tornaven a ser 
transparents. Llavors, els habitants de Cala Santanyí eren gairebé inexistents. Sa 
Torre Nova i els escàs de Ses Barraques van veure aparèixer els primers xalets, el 
primer hotel, i imparablement, cases, urbanitzacions i residències. 

L’aspecte de l’aigua de Cala Santanyí, la major part dels dies de l’any, segueix sent 
molt atractiu: transparent com un vidre deixa veure l’arena blanca devora la platja i 
blava en les zones més profundes. Es pot comprovar la seva qualitat per la 
presència de praderies de posidònia alternant amb els fons arenosos i una gran 
diversitat d’espècies marines. En els darrers anys, especialment en la temporada 
d’estiu, la població i els visitants a Cala Santanyí han augmentat en quantitats 
insospitades, provocant una gran pressió que arriba a generar incomoditat pels 
usuaris de la platja. Aquesta aglomeració de gent amb una activitat intensa i difícil 
de controlar causa un impacte negatiu sobre la qualitat de les aigües i de la vida 
que s’hi desenvolupa. Els efectes són clarament observables pel que fa a l’aspecte 
de l’aigua: Intensificació del nombre i la durada dels episodis en que l’aigua 
presenta color i fins i tot olor desagradable, que en els darrers tres anys arriben a 
ser de setmanes i fins i tot mesos. Crida l’atenció la terbolesa i el color verd que 
deriva cap a l’ocre i el marró. Això causa el rebuig dels que venen a banyar-se a la 
Cala i que enfront d’aquesta situació arriben a canviar de destí. 

A l’inici de la temporada apareix el primer bloom, enorme creixement de població de 
micro-algues dinoflagel·lades, probablement de l’espècie “Alexandrum Taylori”. 
Poden arribar a haver-ne desenes de milions de cèl·lules per litre d’aigua. El segon 
bloom es presenta més avançada la temporada quan, al menys aquests tres 
darrers anys, hi ha gran abundància d’una altra espècie que es presenta en forma 
de boles de filaments que es desaferren de les roques on es formen. L’aparició i 
creixement observable d’aquests tipus d’algues, ens indica la presència de nutrients 
d’origen antròpic a l’aigua. Podem veure, sobre les roques i la tenassa com algues 
verdes de dos tipus, filamentoses i laminars, cobreixen les pròpies de la tenassa, 
citades anteriorment, i com la seva presència no disminueix fins arribar a la zona 
més oberta de la cala (per una banda els esculls i per l’altra el racó d’en Fèlix).  
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Tanmateix, de setmana en setmana es veuen avançar fins a la sortida de la cala. 
És preocupant que a més de la primera fase en que es presenta cada estiu, la de la 
coloració de l’aigua, el fet que es produeixen altres invasions més avançada la 
temporada d’algues macroscòpiques, d’efectes molt més desagradables. Aquestes, 
finalment, s’acumulen al fons, sobre l’arena i sobre la posidònia, provocant un inici 
de procés d’eutrofització. 

En base a les lleis de l'Estat Espanyol i les directives europees que han estat 
traslladades a la normativa espanyola pel R.D. Llei 11/1995, el R.D. 509/1996, que 
el desenvolupa, i el R.D. 2116/1998 que modifica l'anterior. Es mantenen els criteris 
dels decrets anteriors respecte als temes que afecten aquest document en la 
publicació: Reial Decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat 
ambiental en l'àmbit de la política d'aigües. Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí «BOE» núm. 19, de 22 de gener de 2011 Referència: BOE-A-2011-1139. 
TEXT CONSOLIDAT. Darrera modificació: 12 de setembre del 2015. D’aquestes en 
resulta els següents criteris per a determinar zones sensibles: 

Es considera que un medi aquàtic és zona sensible si es pot incloure en un dels 
següents grups: Llacs, llacunes, embassaments, estuaris i aigües marítimes que 
siguin eutròfics o que podrien arribar a ser eutròfics en un futur proper si no es 
adopten mesures de protecció. Podran tenir-se en compte els següents elements 
en la consideració del nutrient que hagi de ser reduït amb un tractament addicional: 
Llacs i cursos d'aigua que desemboquin en llacs, llacunes, embassaments, badies 
tancades que tinguin un intercanvi d'aigües escàs i en què, per tant, pot produir-se 
una acumulació. En aquestes zones convé preveure l'eliminació de fòsfor llevat que 
es demostri que aquesta eliminació no tindrà conseqüències sobre el nivell 
d'eutrofització. 

És per tot això el grup municipal d'Alternativa per al Municipi de Santanyí, proposa 
al ple de Santanyí que adopti els següents acords: 

1r.- Elaborar un estudi exhaustiu, que estigui garantit per una institució pública, 
sobre la qualitat ecològica de l’aigua de Cala Santanyí per detectar possibles 
concentracions anòmales dels contaminants precursors d’eutrofització. 

2n.- Una vegada es disposi dels resultats d’aquest estudi s’avaluarà, si cal o no, 
instar al Govern a que es facin les actuacions necessàries per solventar el 
problema de l’aparició de blooms d’algues i declarar Cala Santanyí dins la categoria 
a) zona sensible a causa o indicis d’eutrofització, de l’article 3, establerta pel decret 
49/2003.  

 
Sotmesa a votació aquesta moció i d’acord amb el dictamen de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació.  
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14. MOCIÓ D’ALTERNATIVA I EL PI PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE 
LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Atès que són notòries les dificultats que ocasiona l’enllumenat del camp de futbol, 
una vegada encès, a la pràctica normal de tennis a les pistes municipals, degut a 
que enlluerna aquelles persones que es troben situades a una part de les pistes i 
els ocasiona seriosos problemes per poder seguir visualment la pilota, i per tant els 
impedeix gaudir plenament de la pràctica esportiva. 
 
Estam convençuts que aquesta situació, que fa anys que dura, requereix com a 
mínim de ser analitzada per persones especialitzades en resoldre aquest tipus de 
problemes. 

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

L’Ajuntament de Santanyí es compromet, de manera immediata, a iniciar els 
procediments corresponents per tal de solucionar aquest problema que afecta les 
pistes municipals de tennis”. 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
 
15. MOCIÓ DE EL PI PER CONDEMNAR I EVITAR ELS ATACS AL TURISME DE 
LES ILLES I A FAVOR DEL TURISME  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“En els darrers anys, per mor de diversos i variats factors, hi ha hagut un augment 
considerable de turistes a les Illes Balears. En dades aproximades de l’any 2016, 
tenim una arribada de visitants anual que alguns estudis han xifrat en uns 13 
milions de persones. 

Des dels anys 1960 les Illes Balears han basat el creixement econòmic d’aquesta 
terra en el turisme. Un creixement que en molts sentits ha estat quantitatiu, cada 
vegada més gent per generar més recursos i més PIB, però estem arribant al límit 
en els mesos de temporada alta.  

Les nostres infraestructures estan tocant sostre i hem d’assumir que podem créixer, 
crear més beneficis i més PIB, però s’ha de fer a partir d’un creixement qualitatiu i 
limitat. Ja fa estona que la nostra societat ha assumit que sense límits no hi ha futur 
i ara ens toca consensuar i decidir si volem fer una passa més per establir uns 
límits que permetin una generació de riquesa sostenible en el temps. 
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Som conscients que, ens agradi o no, a dia d’avui gairebé l'únic motor de la nostra 
economia és el turisme. De fet, no sabem on comença i on acaba el que és turisme 
i el que depèn del turisme. Som coneixedors que cada vegada tots els sectors 
econòmics estan interrelacionats amb el turisme: la restauració, el comerç, la 
construcció, el transport i fins i tot l’agricultura. Així mateix s’ha de tenir present que 
som unes illes i tenim uns recursos limitats. La protecció del medi ambient és 
indispensable pel nostre futur, però una protecció real, a partir d’una situació real, i 
no d’una situació idealitzada; també és indispensable la racionalització dels fluxos 
turístics existents; així com la modernització i conservació de les infraestructures. 
Actuacions que s’han de realitzar amb normes clares i adients. 

Davant tota aquesta perspectiva i aprofitant situació de saturació existent a l’agost, 
en les darreres setmanes hi ha hagut a Mallorca una sèrie d’actuacions realitzades 
contra turistes, algunes fins i tot considerades com a actes vandàlics que  
constitueixen un atac a la pau social i una amenaça òbvia a la confiança 
internacional que mereix la nostra indústria turística. Són fets inadmissibles que 
mereixen la reprovació pública i la intervenció ferma de les institucions i que 
precisen actuacions contundents al respecte per evitar la sensació d'impunitat que 
acaba per donar ales als més ximples populismes. Algunes declaracions públiques 
de representants de les nostres institucions atacant el turisme o donant una imatge 
purament negativa del mateix tampoc són el camí per a la millora.  

És cert que fins ara, xerram de fets aïllats però això no minva la gravetat dels 
mateixos. Estem davant un problema que pot anar a més si no s'actua amb 
racionalitat, però també amb exemplaritat i contundència. La premsa internacional 
s'està començant a fer ressò. Tot sembla indicar que estam entrant en una nova 
fase del “conflicte” i que aquest anirà en augment, amb conseqüències que 
desconeixem, però que podem preveure i que poden resultar especialment nocius 
per a la prosperitat futura d’aquestes illes. 

Per tot això, proposam al Plenari de l’Ajuntament els següents ACORDS:  

1. Declarar el nostre compromís a favor del turisme. Un turisme que és principal 
font de generació de feina i benestar a les Illes Balears i que volem 
sostenible, equilibrat, de qualitat i ordenat.  

2. Condemnar les agressions i actuacions en contra dels turistes i del turisme 
així com la perillosa criminalització de l'activitat turística. 

3. Instar al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern espanyol, a 
dur a terme les actuacions adients per evitar aquest tipus d’agressions”. 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda l’aprovació per unanimitat del punt 1 i per majoria d’onze vots a favor (PP, 
PSIB-PSOE  i EL PI) i dues abstencions (AMS-APIB), l’aprovació dels punts 2 i 3.  
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16. MOCIÓ DE EL PI DE DEBAT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“L'Ajuntament de Santanyí, l'any passat 2016 va aprovar inicialment el pressupost 
municipal per a 2017 en el ple ordinari del mes de desembre, concretament el dia 
15 de desembre de 2016. 
 
Que durant el ple del passat abril de 2017, el Batle Llorenç Galmés, va tractar de 
justificar el KAOS provocat a Cala d'Or pel retard en la finalització de les obres 
realitzades per l'ajuntament, al·legant que no podia adjudicar les obres fins no 
disposar del pressupost municipal aprovat definitivament. 
 
Que en el ple celebrat el passat 15 de abril, el Batle Llorenç Galmes va culpar del 
retard en l'execució de les obres a un ciutadà que havia exercit el seu dret a 
presentar al·legacions als pressupostos municipals. 
 
Que en els últims anys, l'equip de govern del PP de Santanyí, ha convertit en 
tradició, portar a ple l'aprovació inicial del pressupost municipal fora del termini 
marcat per la llei. 
 
Ja que la Llei d'Hisendes Locals, modificada per la disposició final primera del Reial 
decret llei 17/2014 de 26 de Desembre, en l'article 168 estableix que: 
 
 “Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren 
los apartados anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto 
general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y 
documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y 
en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre 
para su aprobación, enmienda o devolución.” 
 
Per tot l’exposat anteriorment, es sol·licita al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Instar al Batle de Santanyí, a que per a aquest any 2017 i en endavant, l'aprovació 
inicial del pressupost municipal sigui debatuda en Ple no més tard de dia 15 
d'octubre”. 

 

D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de nou vots en contra (PP) i quatre vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció.  
 
José Roig manifesta que aquesta moció és per la intervenció del batle al ple 
d’aprovació del pressupost d’enguany, en el qual va dir que s’havia retardat 
l’entrada en vigor perquè hi va haver una al·legació, i que per això si s’aprovàs a 
l’octubre, que és quan marca la llei, no hi hauria aquest problema. 
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El batle assenyala que el pressupost sempre s’ha aprovat el mes d’octubre però 
que als darrers anys està més condicionat pels pressuposts generals de l’Estat, ja 
que no hi ha directrius ni informació. 
 
Jaume Amengual diu que això és una excusa. 
 
El batle assenyala que no és cap excusa, que si no té dades no hi pot fer res, 
mentre ells fan joc polític amb aquesta qüestió.  
 
 
17. RENOVACIÓ DEL PROGRAMA I SEGELL DE RECONEIXEMENT DE 
CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIA  
 
El Programa Ciutats Amigues de la Infància, liderat per UNICEF Comitè 
Espanyol, té com objectiu general promoure l’aplicació de la Convenció dels Drets 
del Nin (ONU, 1989), de la que el nostre país es signatari, en l’àmbit dels Governs 
Locals. 
 
El Programa Ciutats Amigues de la Infància té com a pilars fonamentals, el disseny 
de polítiques públiques eficaces que es basen en la Convenció dels Drets dels Nins 
(enfocament de drets i equitat); la promoció de la participació infantil i de 
l’adolescència (enfocament de participació) i l’impuls d’aliances entre tots els actors 
relacionats amb la infància a nivell municipal (enfocament ALIA). 
 
El Programa Ciutats Amigues de la Infància es posa en marxa a España l’any 2001 
i conta amb el recolzament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la 
federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Institut Universitari UAM-
UNICEF de Necessitats i Drets de la Infància i Adolescència i UNICEF Comitè 
Espanyol. 
 
A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè 
Espanyol reconeix als Governs Locals que compleixen amb els requisits establerts 
a tal efecte, i que s’estableixen el document de les Bases de Convocatòria Segell 
CAI 2017-2018. 
 
En el maig del 2011 tots els representats polítics del consistori santanyiner signaren 
el Pacte per la Infància, on es comprometeren a implantar mesures per afavorir el 
benestar dels joves i infants en el terme municipal. A partir d’aquest compromís 
s’iniciaren tot una sèrie d’actuacions per entrar a formar part del programa CAI. 
Durant aquests primers anys s’elaboraren els documents tècnics corresponents i es 
consolidaren els òrgans de participació dels infants (Grup Municipal i Consell 
Municipal) fins que al 2014 l’Ajuntament de Santanyí rebé la distinció CAI pel 
període 2014-2018. Durant aquest període de vigència del segell s’han 
desenvolupat una millora contínua i d’innovació de les polítiques d’infància i 
adolescència en la nostra localitat. 
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Considerant que el Programa Ciutats Amigues de la Infància i el Segell de 
Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància afavoriran els interessos de la població 
en general i de la infància en particular; tenint en compte que el nostre municipi 
compleixi amb els requisits estipulats en les bases de la convocatòria oberta per 
UNICEF Comitè Espanyol; i manifestant la nostra voluntat de contribuir activament 
a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Nins en la nostra 
localitat: 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació de l’acord següent:  
 
Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol renovar els tràmits per a l’obtenció del Segell 
de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància; així com també contar amb el seu 
posterior recolzament i col·laboració per a desenvolupar una millora contínua i 
d’innovació de les polítiques d’infància i adolescència en la nostra localitat. 
 
 
18. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE PAGAMENTS DE LA PAC ALS 
AGRICULTORS DE LES ILLES BALEARS  
 
Vista  la moció de referència que diu: 
 
“El sector agrari de les Illes Balears, sempre en una difícil situació, depèn dels ajuts 
per a la seva subsistència. 
 
Per a l’any 2016 les explotacions de Balears varen tenir assignats uns 28.000.000€ 
de fons 100% europeus en concepte d’ajudes de la Política agrària comuna (PAC). 
Aquests fons quedaren a disposició directa de la CAIB. 
 
La Unió Europea cada any sol autoritzar als diferents estats membres a realitzar un 
avançament de fins al 70% dels pagaments de la PAC a partir d’octubre de l’any 
corresponent. 
 
El passat 23 de febrer de 2017 la Comissió d’Economia del Parlament de les Illes 
Balears va aprovar una proposició no de llei per tal que els pagesos cobrassin la 
PAC el més aviat possible i dintre del mateix any en que es concedeixen per part de 
la Unió Europea. Tot i aquestes bones intencions del Govern aprovant propostes 
del PP per actualitzar els pagaments als pagesos, aquests encara esperen que es 
paguin ajudes d’exercicis 2015, 2016 i  2017.  
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovin el següents ACORDS: 

 
1 - Instar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear  
que faci tots els pagaments de la PAC dintre el mateix any de les convocatòries. 



  
 
 
 
 

22 
 

 

       

2 -Instar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear    
a dur a terme el pagament de l’avançament de fins al 70% de la PAC corresponent 
a l’any 2017 abans del 30 d’octubre de 2017”. 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP i EL PI) i tres vots en contra (AMS-
APIB i PSIB-PSOE), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Manel del Río exposa que en aquests moments no es pot fer el 100% del pagament 
dins el mateix any, només el 70%. Que avui dia 16 d’octubre la Unió Europea ha 
donat el vistiplau per fer el pagament i que el 2016 es va fer quinze dies després. I 
que si es compara el 2014 amb el 2017, ha pujat un 12%. Que s’acompleixen els 
terminis igual que abans i es pagarà quan puguin. 
 
El batle manifesta que aquests arguments no són coherents. Que abans 
s’avançaven els doblers i ara es retarda el pagament i els pagesos que es compren 
un tractor l’han de finançar. 
 
Manel del Río assenyala que el batle mira les coses segons si governa el seu partit 
o no. 
 
Jordan Thomas indica que li sorprèn molt la inexactitud de la moció del PP o 
d’Asaja, perquè desconeix els reglaments europeus i entén la preocupació dels 
pagesos. Que és més fàcil parlar quan estan a l‘oposició quan governen. Que la 
comissió sempre ha aprovat el 70% de bestreta i ara s’han incrementat les ajudes 
en un 12%. 
 
El batle diu que s’equivoquen perquè és un menyspreu per als pagesos de 
Santanyí, que n’hi ha a Asaja i a Unió de Pagesos. I que un tant per cent de la PAC 
ve del Govern central, per tant no poden demanar el 100%. 
 
Manel del Río manifesta que no només depèn del Govern Balear, que pareix que 
no admeten que hi ha consultores que facin gestions amb la UE i que la Unió de 
Pagesos no ha secundat aquesta moció.    
 
 
Abandona la sessió Francisca Margarita Vidal Servera. 
 
 
19. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DEL REPARTIMENT DE L’IMPOST DE TURISME 
SOSTENIBLE 
 
Vista la moció de referència que diu: 
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“A la sessió plenària del Parlament de les Illes Balears del passat dimarts 2 
d’octubre es va debatre una moció del Grup Mixt, relativa a la política de 
repartiment de l’impost de turisme sostenible (Ecotaxa). 
 
El Grup Popular al Parlament va presentar una esmena, que, entre altres peticions, 
sol·licitava que el 33% de la recaptació de l’ecotaxa es distini als municipis de les 
Illes Balears. 
 
L’esmena popular va ser rebutjada,  a causa dels vots en contra dels partits que 
donen el seu suport al Govern (PSIB, MÉS per Mallorca, Podemos i MÉS per 
Menorca). 
 
Davant aquesta negativa dels partits del pacte d’esquerres, el Partit Popular reitera 
la seva defensa del municipalisme, i rebutja la improvisació del  Govern per voler 
pujar l’impost tan sols un any després d’implantar-ho. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovin el següents ACORDS: 

 
 

1- Instar el Govern de les Illes Balears a modificar els termes de la convocatòria 
sobre la destinació de l’impost turístic en els mateixos aspectes que la 
primera convocatòria efectuada, de manera que els municipis continuïn sent 
destinataris directes dels recursos per l’impost. 

 
2- Instar el Govern de les Illes Balears a incloure en la convocatòria sobre la 

destinació de l’impost turístic la possibilitat que els ajuntaments puguin 
presentar projectes de finançament en el seu àmbit territorial que s’ajustin al 
caràcter finalista de la llei. 

 
3- Instar el Govern de les Illes Balears a destinar a projectes presentats per les 

entitats locals un mínim corresponent als 33% de l’impost turístic recaptat en 
cada exercici”.  

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de vuit vots a favor (PP), tres vots en contra (AMS-APIB i 
PSIB-PSOE) i una abstenció (EL PI), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Manel del Río assenyala que votaran que no perquè l’impost ha de ser finalista per 
al conjunt de les Illes i no de caràcter municipal. Que es va demanar una 
potabilitzadora per a l’Ajuntament que ara està en estudi. Que abans demanaven el 
100% i que ara demanen més però que suposa una millora. 
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Jordan Thomas manifesta que  la moció és demagògica i incoherent, perquè estan 
en contra de la ecotaxa però volen els doblers, que si el Sr. Matas no l’hagués 
eliminada al seu dia hi hauria molt més doblers i tocaria alguna cosa a Santanyí. 
 
El batle contesta que l’incoherent és Jordan, ja que si hi ha un impost, encara que 
no hi estigui d’acord, l’ha d’aprofitar. Que als primers projectes aprovats l’any 
passat no n’hi havia cap de municipal i que la FELIB intenta que s’hi incloguin tots 
els municipis.  
 
Manel del Río indica que part dels doblers recaptats s’han invertit a la canonada de 
sa Costera, que proveeix la zona des Migjorn i que es continuarà perllongant 
després. Que l’ideal seria que es fes un projecte conjunt amb Campos, ses Salines i 
Felanitx. 
 
Jordan Thomas manifesta que podria indicar els projectes aprovats i se sorprendria. 
 
El batle contesta que més se sorprendria Jordan, que la Mancomunitat es va 
dissoldre d’acord amb tots els ajuntaments i que l’aigua de sa Costera no arribarà 
de moment, ja que sembla que la solució tècnica més convenient és que arribi a 
Santanyí l’aigua de la depuradora de Palma.  
 
 
Seguidament i per unanimitat s’acorda declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
el punt següent: 
 
 
20. APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA BALEAR 
DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ I 
GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE ES LLOMBARDS 
(SANTANYÍ) 
 
Vist el conveni de col·laboració esmentat proposat per ABAQUA, per a la redacció 
del projecte, contractació i execució de les obres del sistema de sanejament integral 
de Es Llombards, de conformitat amb l’informe tècnic de data 15 d’abril de 2015, 
mitjançant el qual es proposava la connexió del nucli de Es Llombards a l’EDAR de 
Santanyí, s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquest conveni.  
 
Manel del Río assenyala que l’equip de govern té moltes urgències i li agradaria 
tenir més temps per estudiar els temes i demana si el projecte és viable. 
 
El batle contesta que el projecte definitiu el farà ABAQUA, que hi ha tres 
alternatives, pel camí dets Avencs, carretera general o un camí de terra, que és una 
qüestió purament tècnica i que li és igual, però que el que vol és que es faci i no 
passi com a s’Alqueria que foren 6 anys i 9 a Calonge. I que fa més de dos anys 
que la Conselleria tenia 263.000 euros per dur-ho a terme. 
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21. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
El batle entrega un escrit a Jaume Amengual respecte del Pla de recursos hídrics 
del qual es va interessar a la comissió informativa. 
 
El batle assenyala que vol deixar constància d’alguns aspectes sobre les  escoles 
del terme municipal. Que la Conselleria del Govern tenia abans previst ampliar el 
Col·legi Blai Bonet, aules noves a s’Alqueria Blanca i arreglar el terrat de l’escola 
des Llombards, però que ara no tenen capacitat econòmica per la qual cosa havien 
proposat a l’Ajuntament que avançàs els doblers i firmàs un conveni. Que a 
Santanyí s’han duplicat els mòduls prefabricats, que a s’Alqueria no tenen menjador 
i que l’Ajuntament va intentar arreglar el terrat amb l’ajuda de l’Estat però que no va 
ser possible perquè no era competència municipal.    
 
Jordan Thomas exposa que ha parlat amb la Direcció General de Planificació i amb 
la cap del Gabinet del conseller d’Educació i el que li han comunicat no quadra amb 
el que exposa el batle. Que el director general va anar amb el batle a visitar els 
col·legis i sí és una prioritat per a ells arreglar-ho mitjançant el conveni esmentat 
abans que acabi la legislatura. Que tenen pensat ampliar el col·legi de s’Alqueria i 
que al Blai Bonet es faci un edifici nou o s’ampliï l’existent. 
 
Jaume Amengual manifesta que si hi ha bones intencions per part de tots, que 
s’asseguin per parlar-ne i signin un projecte conjunt. 
 
El batle indica que no sembla que sigui prioritari perquè no se n’ha fet res des de fa 
dos anys, que d’aquí a final d’any poc s’hi pot fer, que el PI va fer una moció de 
500.000 € i no s’ha fet res, i que necessitaria el conveni per veure si es pot fer tot. 
 
Jaume Amengual assenyala que el Col·legi Blai Bonet està previst en un termini 
pròxim i que el de s’Alqueria Blanca no surt perquè el seu pressupost és menor de 
50.000 €. 
 
Jordan Thomas diu que es fia més de la Conselleria que del que diu el batle. 
 
El batle manifesta que si no s’executen les obres és per manca d’operativitat de la 
Conselleria. 
 
Jaume Amengual demana si s’ha demanat permís per fer les obres de la creu de 
Cala Figuera i si està catalogada. 
 
El batle contesta que no s’ha tocat la creu i només se n’ha arreglat el sòl amb la 
supervisió de l’arquitecte i de l’arquitecta tècnica. 
 
Jaume Amengual manifesta que estan contents dels expedients sancionadors que 
s’han obert als concessionaris de les instal·lacions de les platges, que creu que ha  
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estat pel ple extraordinari que ells provocaren, i que ell no prorrogaria els contractes 
dels concessionaris que han posat en risc la seguretat dels usuaris de les platges. 
 
Jordan Thomas demana per uns cartells sobre fems que només estan en català. 
 
José Roig demana qui va autoritzar una senyalització d’un ‘càrrega i descàrrega’ 
d’un hotel de l’avinguda de Calonge de Cala d’Or, que abans ja estava senyalitzat i 
es va continuar utilitzant de l’1 de setembre fins el 14 d’octubre amb un informe 
desfavorable de la policia local.  
 
El batle contesta que està estudiant amb els serveis tècnics la possible pròrroga 
dels concessionaris de les instal·lacions de les platges. Que el tema dels cartells es 
va solucionar i que de la senyalització no en sap res però que ho mirarà. 
 
 
22. DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALES 
 
Per secretaria es dóna compte de la següent qüestió: 
 
22-a) El departament de intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 25-9-2017 de l’expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el pressupost 
municipal de 2017, per transferència de crèdits.  
 
 
23. PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual demana que ha passat amb el tema dels desfibril·ladors que 
varen presentar amb una moció al ple d’octubre del 2016. Demana quina opinió té 
el batle sobre els fets ocorreguts en el transcurs d‘una manifestació violenta a 
Palma contra la caseta de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca.  
  
Manel del Río demana pel tema de l’aigua des Llombards, amb un pou il·legal 
sancionat i per les actuacions que s’han realitzat, ja que dia 11 d’agost va fer una 
pregunta al ple i el batle va parlar sobre uns estudis dels quals no se n’ha parlat 
més. Demana també pel tema de la proliferació de locals de menjar sense banys 
per als clients. I sobre l’existència d’un contenidor a la sortida des Llombards que 
no dóna a l’abast i es podria ampliar o canviar. 
 
José Roig demana pels carrers sa Bassa, es Voltor i s’Àguila de Cala d’Or, ja que 
no es veu la pintura i els cotxes aparquen malament. 
  
Jordan Thomas assenyala que el Punt Jove ha estat tancat 15 dies i demana si s’hi 
pot posar un substitut. Que davant el Martha’s a Cala d’Or hi ha un clot. I que els  
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taxistes tenen dificultats per aparcar a la seva aturada del carrer sa Marina de Cala 
d’Or.   
 
José Roig assenyala que al carrer sa marina no s’ha senyalitzat per a una 
ambulància. 
 
El batle contesta que no s’ha pintat per a l’ambulància perquè no es pot pintar a 
cada consulta. Que el punt jove ha estat tancat per vacacions. Que això del 
contenidor des Llombards és perquè hi deixen fems de ses Salines i l’Ajuntament 
neteja la zona tant com pot. Que els establiments amb llicència tenen l’obligació de 
tenir banys i que l’enginyer els en pot informar. Que el tall d’aigua des Llombards es  
va solucionar en 24 hores i la Conselleria s’ha portat molt bé en aquest assumpte, 
que ha fet un document transitori fins que es pugui legalitzar i que no els tornaran a 
sancionar. Que s’han fet xerrades amb empreses subministradores veïnes per 
saber si estarien interessades a fer-se càrrec d’aquest servei. Que condemnen 
qualsevol acte violent que es produesqui i que li agradaria que altres partits facin el 
mateix. Que respecte dels desfibril·ladors, Maria Pons en té pressupost per 
comprar-los però que atès que puja a més de 18.000 €, el Departament de 
Contractació ho ha de treure a licitació, però vol destacar que tots els vehicles de la 
Policia Local duen desfibril·lador, cosa que no és habitual.  
   
Jaume Amengual exposa que estan contents que condemnin la violència, tot i que 
ho digui el partit més corrupte d’Europa. 
 
El batle respon que l’únic partit condemnat per corrupció és el PSOE i que a Palma 
han hagut de dimitir alguns de la Conselleria de Transparència. 
 
Jordan Thomas  manifesta que creu que són les persones no els partits. I el PP té a 
Bárcenas, Matas i la seu de Palma pagada amb doblers negres.  
 
El batle assenyala que efectivament són persones concretes, les corruptes, i 
demana si condemnen les pintades aparegudes a la seu del PP. 
 
Jaume Amengual manifesta que sí les condemnen. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 17,45 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
 
 
 


