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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIVENDRES DIA 15 DE JUNY DE 2018  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia quinze de juny de 
dos mil devuit, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència del batle, Llorenç S. Galmés Verger, les persones que 
a continuació es relacionen, que integren la majoria de la Corporació municipal, per 
celebrar sessió ordinària i pública. Quan són les 8,05 hores, la Presidència declara 
obert l’acte. Hi manquen María Inmaculada Sánchez Alloza i Jordan Thomas 
Llamas, 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) 
Miquel Rigo Rosselló (AMS-APIB) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
Vesna Teresa Van-Buuren Sanchis (EL PI)  
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
El batle assenyala que abans de començar el Ple vol indicar que l’ha convocat en 
aquesta hora perquè a les 11 hi ha assemblea de batles i després, a l’horabaixa, hi 
ha molts d’esdeveniments i actes, com a finals de curs i altres. Que sempre ha 
procurat complaure tothom i tenir en compte les circumstàncies de cada un, i avui 
no li ha quedat més remei que fer-ho en aquesta hora. 
 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de data 10 d’abril de 2018. 
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2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA  
 
Es dóna compte dels decrets 223/2018, de 9 d’abril, fins al 354/2018, de 8 de juny, 
del Llibre de resolucions generals de la Batlia.   
 
 
3. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’OR DE LA VILA A ANTONI VIDAL 
FERRANDO  
 
Vista la proposta realitzada per la Comissió d’honors i distincions d’atorgar la 
medalla d’or de la vila de Santanyí,  en sessió realitzada el dia 29 de maig de 2018; 
atès l’acord plenari de 14 de desembre de 2017 d’atorgament inicial d’aquesta 
medalla; atès l’expedient tramitat i l’argumentari realitzat, que destaca la presència i 
la influència vital i literària de Santanyí en l’obra de Vidal Ferrando, la manera 
original i d’una altíssima qualitat literària amb la que ha sabut retratar el món 
santanyiner en la seva narrativa, els nombrosos premis literaris i reconeixements 
que ha rebut per la seva obra, la tasca com a historiador i el compromís a la nostra 
llengua i cultura, i la seva dedicació apassionada a la docència en el nostre poble 
durant molts d’anys; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa 
d’aquest Ajuntament; s’acorda per unanimitat atorgar la medalla d’or de la vila de 
Santanyí a Antoni Vidal Ferrando i exposar al públic aquest acord d’acord amb 
l’article 14è del Reglament Especial d’Honors i Distincions a efectes de 
reclamacions o objeccions, i si no es presenta cap entendre definitivament aprovat 
l’expedient. 
 
El batle assenyala que els mèrits d’Antoni Vidal són molts i es mereix aquesta 
distinció. 
 
 
Jaume Amengual indica que Antoni Vidal és mereixedor, sense cap tipus de dubte, 
de la medalla d’or del nostre municipi. Joan Pons Bover n’esmenta encertadament 
els principals motius: la qualitat de la seva obra literària, la seva projecció nacional i 
internacional, la influència literària i vital que ha exercit Santanyí en l’autor, la 
presència del paisatge físic i humà del nostre poble en la seva obra, la seva tasca 
docent i el seu compromís amb la llengua catalana. Antoni Vidal Ferrando ens 
ensenya a estimar. Aprenem cada dia del seu amor a les persones que l’envolten, 
al seu país, i a la resta de països; a la seva llengua i a la resta de llengües; a la 
cultura, a la humanitat. Atent, educat, ens inculca cada dia els valors necessaris per 
fer una societat millor. Un enamorat de la llibertat i un defensor de la diversitat 
basada en el respecte; un amant de la fraternitat entre les nacions que, amb estat o 
sense, conformen el món. Crític amb les injustícies, manté una confiança ferma en 
les generacions que floreixen i que aniran conquerint, de ben segur, noves fites. Un 
ambaixador santanyiner de màxima categoria. Gràcies per escriure la nostra 
llengua amb tanta lluentor i preciositat. Gràcies per escampar tantes llavors. 
Gràcies, Antoni, per ser-hi sempre. 
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José Roig manifesta que subscriu tot el que s’ha dit. 
 
El batle assenyala que coincideix amb la proposta de la Comissió d’Honors i 
Distincions i convida tots els presents a l’acte de lliurament de la medalla que 
tendrà lloc per les festes de Santa Andreu. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
María Dolores Botia s’absenta de la sessió durant el debat d’aquest punt. 
 
Vist aquest nou Reglament; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i 
cinc abstencions (AMS-APIB i EL PI) l’aprovació inicial d’aquest Reglament de 
Participació Ciutadana del Municipi de Santanyí i l’exposició 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.  
 
Jaume Amengual manifesta que a Campos els plens són el darrer dijous de cada 
dos mesos a les set de l’horabaixa; a ses Salines, Felanitx i Manacor són el segon 
dilluns a les vuit de l’horabaixa; a Porreres els quart dilluns entre les vuit i les vuit i 
mitja de l’horabaixa; a Vilafranca el segon dimarts a les 14 hores; a Montuïri i 
Llucmajor darrer divendres a les 19 hores. I afegeix el següent: 
“Encara no podem entendre com vostè no ha estat capaç d’elaborar un simple i 
senzill calendari de plens per tal de facilitar a la ciutadania la seva assistència a les 
sessions plenàries. No podem entendre de cap manera com segueix posant traves 
a l’assistència de regidors i regidores a les sessions plenàries. No és normal que 
ens convoqui a les 8 del dematí d’un dia feiner amb dos dies d’antelació. No és 
normal ni ens fa cap gràcia, perquè vostè, de graciós, no ho és gaire. Què pretén 
aconseguir? Posar problemes? Castigar-nos?  Passa gust de posar dificultats a les 
persones? Només ens tracta així a nosaltres o és la seva manera de tractar amb la 
gent? No és normal que haguem de sentir els seus continus atacs personals cap a 
regidors i regidores de diferents forces polítiques. Li vull recordar que són càrrecs 
elegits per la ciutadania del nostre municipi, i que som aquí en representació seva, 
cosa que vostè pentura encara no ha entès. No ens mereixem que vostè vengui 
aquí i ens pugui amollar tota casta d’improperis. El seu estil és indigne i ranci, però 
com li he dit moltes vegades, nosaltres no entrarem mai en el seu joc, millor que el 
segueixi fent vostè tot solet. Quina relació té el batle de Santanyí amb la resta de 
forces polítiques? Jo els ho explicaré. En els plens la relació és pèssima, i defora és 
inexistent, absolutament inexistent. Quan se’ns ha demanat opinió sobre 
pressuposts o inversions? Mai. Quan ens ha cridat per reunir-nos amb vostè? Mai, 
mai i mai. Aquesta és la seva manera de tenir en compte el 48% dels vots d’aquest 
municipi. És, certament, molt trist. Estam farts de la seva manera de fer i de la seva 
prepotència. Ha aconseguit que avui denunciem que la situació a la que vostè ens 
ha fet arribar és insostenible i inaguantable. No l’aguantam més i sabem que fins i 
tot en el seu partit comencen a estar cansats de vostè. Una cosa és fer política i 
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l’altra és abusar del poder. El nostre poble es mereix un batle més elegant i no tant 
crispat.”   
 
José Roig indica que aquest reglament va ser iniciativa d’un exregidor de l’oposició, 
Ángel Quintela, i ha estat negociat amb el regidor de l’equip de govern, Toni Matas, 
qui ha estat molt col·laborador, però que el batle ha anat tatxant diverses qüestions 
del reglament, com la consulta popular i la iniciativa ciutadana i es va intentar 
incloure el calendari de plens, que inicialment apareixia i que es va retirar d’un text 
consensuat. Que li agradaria que el batle pensàs què farà si algun dia està al 
Consell de Mallorca. Que aquesta setmana la comissió informativa i el ple han estat 
a les 8 del matí i per als que treballen és una hora que no va gens bé, com li ha 
passat a María Dolores, que se n’ha hagut d’anar a fer feina. A més, impedeix que 
la gent assistesqui als plens i no entén que no es pugui arribar a un acord en 
aquesta qüestió.  
 
El batle assenyala que quan l’exregidora Cristina demanava una hora determinada 
per als plens, es pregunta si era menyspreu o maltracte. Igual passava amb Juli, 
Cristian o Jaume per anar a unes noces. Ha intentat amotlar-se a tots. S’han fet 
plens als matins i els horabaixes i l’assistència de la gent sempre ha estat la 
mateixa. I és fals que mai no es reunesqui perquè els regidors del seu equip és com 
si fossin ell mateix i les reunions no se centralitzen en el batle, que també se n’han 
fetes. 
 
José Roig manifesta que s’han fet per a aquest reglament sis o set reunions i al 
final en Toni Matas deia sempre que ho havia de consultar al batle. Només demana 
que reflexioni i consensuï un calendari i no es possible que només estigui encertat 
el batle de Santanyí i la resta d’ajuntaments estiguin equivocats. 
 
Seguidament i a l’hora de procedir a la votació d’aquest punt, Jaume Amengual, 
Manel del Río, Miquel Rigo, José Roig i Vesna Teresa Van-Buuren, abandonen la 
sessió. 
 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA   
 
Vista aquesta nova Ordenança; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació inicial 
d’aquesta Ordenança d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Santanyí i 
l’exposició 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.  
 
 
6. BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I 
OBRES A FAVOR DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 
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Vists els articles 103.2.2a del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del Text Refós de la 
Llei reguladora d’hisendes locals i l’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres; atès la fiscalització de conformitat 
de la intervenció municipal; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’aprova per unanimitat l’aprovació d’una 
bonificació del 95% de la quota de l’ICIO, establerta per a supòsits d’especial 
interès o utilitat municipal, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears, per 
construir una Unitat Bàsica de Salut, ubicada a la parcel·la 1562 del polígon 8 
d’aquest terme municipal, en el projecte xifrat en 367.210,04 euros. 
 
 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 6 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018 PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 
 
VISTA LA PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 06 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2018 (EXT 02/18) 
 
1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 7 de juny de 
2018, on es detalla el contingut de la modificació de crèdit proposada així com el 
seu finançament. 
 
2. Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 7 de juny de 2018, ha emès 
el dictamen preceptiu, on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que 
es proposen per atendre a les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es 
preveu en el capítol III Secció 2ona. a l’article 177 del TRLRHL aprovat pel RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base 11 de les bases d’execució del pressupost per 
a 2018, la Batlia proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost d’aquest 
Ajuntament per a la concessió de crèdits extraordinaris, d’acord amb el següent detall: 
 
ALTES 

Descripció Aplicació Import Finançament 

Enlallumenat passeig Cala Llonga 11 16502 62982 02  89.825,77 Romanent TDG 

Enllumenat carril bici Cala d'Or 11 16502 62983 02 110.000,00 Romanent TDG 

Electrificació mercadet Cala Egos i millora Ef. Ener. 
C/Voltor 11 16502 62985 02 37.905,69 Romanent TDG 

Projectors camp de futbol Cala d'Or 17 34201 62984 02 20.000,00 Romanent TDG 

Magatzem annex camp futbol  Santanyí 17 34201 63286 02 35.000,00 Romanent TDG 

Vestuaris tennis Cala d'Or 17 34201 63287 02 300.000,00 Romanent TDG 

Vestuaris tennis Santanyí 17 34201 63288 02 230.000,00 Romanent TDG 
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Pista patinatge 17 34201 63289 02 60.000,00 Romanent TDG 

Motor embarcació protecció civil 15 13501 62482 02 11.500,00 Romanent TDG 

Mirador Cala Figuera 11 17102 63280 02 90.000,00 Romanent TDG 

Rodona Cala Llombards 11 15311 60986 02 132.000,00 Romanent TDG 

Carrer Santuari Cala d'Or 11 15321 60987 02 40.000,00 Romanent TDG 

Placeta abeurador Santanyí 11 15321 60988 02 100.000,00 Romanent TDG 

  
1.256.231,46 

 
 

 
FINANÇAMENT 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ  IMPORT 

87000 Romanent TDG 1.256.231,46 € 
 

 

 
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 unanimitat la seva aprovació. 
 
                
El batle assenyala que aquest expedient és conseqüència de la bona marxa 
econòmica de l’Ajuntament, que administra com fan les famílies ajustant ingressos i 
despeses i està content de poder atendre aquestes noves necessitats. 
 
8. APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 
 
Vist aquest Pla realitzat per la regidoria de la dona i igualtat, que pretén aconseguir 
la igualtat efectiva d’homes i dones a l’Ajuntament de Santanyí i preparar 
l’enfocament cap al Pla Estratègic, aprovat per la comissió d’igualtat de data 19 de 
febrer de 2018; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa 
d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
 
El batle manifesta que es un pla molt consensuat i que l’oposició debería de estar 
present en el ple per poder tractar tots els punts. 
 
 
9.  MOCIÓ DEL PI RESPECTE DE BARTOLOMÉ PONS CALDENTEY   
 
Vista la moció de referència que diu: 
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“Bartolomé Pons Caldentey, fue uno de los grandes impulsores de Cala d´Or, del 
mismo modo que es imposible comprender la historia de Cala d’Or sin hacer 
referencia a la familia Costa, es imposible concebir los años dorados de Cala d’Or 
sin hacer referencia constantemente a la figura de Tomeu Pons. 
 
Tomeu nació en Felanitx, estudio la carrera de derecho aunque  jamás ejerció como 
abogado, toda su vida ejerció de artista, ya sea, ceramista, pintor, diseñador, 
decorador o escritor, es el autor, entre otros, del libro Cala d’Or época heroica, 
publicado en 1999. 
 
Sin embargo lo que hace de Tomeu un personaje único es su mente clarividente 
para analizar el futuro, fue un auténtico innovador,  ya que desde los años 
cincuenta hasta finales de los setenta, las grandes ideas que impulsaron Cala d´Or 
fueron suyas, por su cuenta o junto a otras personas, Tomeu emprendió entre 
muchos otros los siguientes proyectos: 
 
Festival de cine de Cala d´Or: El festival internacional de cine amateur de Cala 
d´Or llegó a ser uno de los mas importantes de España. 
 
Club Hípico: diseñado por Tomeu, fue la sede principal del festival internacional de 
cine amateur de Cala d’Or, tuvo tanto nombre que incluso fue visitado por el 
emperador de Etiopia, Haile Selassie I.  
 
Marina de Cala d´Or, la idea de la Marina fue de Tomeu, que la desarrolló 
inicialmente con Guillermo Cryns. 
 
Golf de Cala d´Or, no hacemos referencia al actual Vall d´Or, muchos años antes 
Tomeu proyectó un Campo de Golf anexo a Marina de Cala d’Or que finalmente no 
se realizó. 
 
En fin, Tomeu Pons, fue una de estas personas, que con sus ideas y sobre todo sin 
ningún interés personal dan vida a un pueblo y que crea prosperidad y un legado 
para generaciones futuras. 
 
Por todo lo expuesto presentamos para ser debatido y aprobado los siguientes 
ACUERDOS: 
 
1º.- Instar al equipo de gobierno a que durante las Fiestas de Santa María del Mar, 
patrona de Cala d’Or, se organice un acto de homenaje en memoria de Tomeu 
Pons. 
 
2º.- Que la Calle de Murada de Cala d’Or pase a denominarse Calle Tomeu Pons. 
 
3º.- Instar a la Comisión de honores y distinciones que inicie expediente para que a 
D. Bartolomé Pons Caldentey se le conceda a título póstumo la Medalla de Oro del 
Municipio de Santanyí, o en su caso, la distinción que la Comisión considere 
oportuna”.  
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Sotmesa a votació aquesta moció, d’acord amb dictamen de la comissió informativa 
d’aquest Ajuntament, s’acorda  per unanimitat no aprovar aquesta moció.  

 
 
10. MOCIÓ D’AMS-APIB I EL PI PER A LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA 
POPULAR   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“MOCIÓ PER LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR SOBRE 
L’ESTÈTICA EXTERIOR DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I OFERTA 
TURÍSTICA BÀSICA I DE L’ÚS DE TERRASSES PÚBLIQUES I TERRASSES 
PRIVADES D’ÚS PÚBLIC AMB ACTIVITAT EMPRESARIAL VISIBLE DES DE LA 
VIA PÚBLICA, I L’ESTÈTICA DEL MOBILIARI MUNICIPAL EN EL NUCLI URBÀ 
DE CALA D’OR DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 

Tenint en compte que la consulta popular és un dels millors instruments de 
participació directa, i que permet donar a conèixer l'opinió dels veïns sobre 
assumptes d’especial rellevància per als seus interessos. 

Atès l'article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local: 

"Article 71. De conformitat amb la legislació de l'Estat i de la comunitat autònoma, 
quan aquesta tingui competència estatutàriament atribuïda per això, els batles, 
previ acord per majoria absoluta del Ple i autorització del Govern de la Nació, 
podran sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia 
municipal i de caràcter local que siguin d'especial rellevància per als interessos dels 
veïns, llevat dels relatius a la Hisenda local. " 

A la vista de la propera aprovació de l’Ordenança reguladora de l’estètica 
exterior dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l’ús de 
terrasses públiques i terrasses privades d’us públic amb activitat empresarial 
visible des de la via pública en el nucli urbà de Cala d’Or del municipi de 
Santanyí. 

Si bé l’Ajuntament de Santanyí va realitzar una “consulta pública prèvia” a través de 
la pàgina web, no va fer publicitat de la mateixa i per tant la consulta no va complir 
la seva funció, la de conèixer l’opinió de la gent de Cala d’Or.  

A més, l’Ajuntament va convocar una xerrada informativa sobre l’ordenança 
esmentada a la que no se va aclarir res i sense èxit de convocatòria. Aleshores, se 
va convocar una segona xerrada i, en vista de no poder aclarir res, l’Equip de 
Govern va decidir crear una “comissió” d’empresaris per prendre les darreres 
decisions.  
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Des d'Alternativa i El Pi pensem que l’estètica de Cala d’Or no ha d’estar sotmesa 
només als empresaris sinó a totes les ciutadanes del nucli. Havent-se demostrat ser 
un fracàs les consultes públiques sense publicitat convocades per l’Ajuntament i, tot 
i que les reunions convocades tampoc es va aclarir res, pensem que s’ha de donar 
una passa més per tal d’arribar a un consens majoritari per un tema tan important, i 
això seria mitjançant una consulta popular. 

A més, es podria aprofitar la consulta popular per demanar sobre l’estètica del 
mobiliari municipal (faroles, aceres, bancs, etc.) per tal de poder crear un estil amb 
coherència i que aquesta responsabilitat no caigui només sota les ciutadanes de 
Cala d’Or, ja que la actual estètica del mobiliari municipal no segueix cap línia i no 
té cap coherència. 

Tot i que el resultat de la consulta popular no sigui vinculants, sí que serviria per 
saber quina és l’opinió dels ciutadans, manifestada de forma democràtica, sobre 
aquest assumpte tan important i així poder aprovar una ordenança amb el major 
consens possible. 

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

1r.- Que s'iniciïn els tràmits pertinents per a la celebració d'una consulta popular 
sobre l’estètica exterior dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l’ús 
de terrasses públiques i terrasses privades d’us públic amb activitat empresarial 
visible des de la via pública, i l’estètica del mobiliari municipal en el nucli urbà de 
Cala d’Or del municipi de Santanyí”. 

Sotmesa a votació aquesta moció, d’acord amb el dictamen desfavorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda  per unanimitat la no aprovació 
d’aquesta moció.  

El batle manifesta que l’ordenança d’estètica és un tema molt important i per això 
s’està tractant i negociant amb tots els sectors interessats i que l’oposició ni va a les 
reunions ni participa en res. 

 
11. MOCIÓ DEL PP PER RECLAMAR L’AUGMENT DE LA FRANJA D’EDAT A LA 
QUAL S’APLIQUEN ELS DESCOMPTES PER A JOVES DE LA TARGETA 
INTERMODAL  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“La Llei 10/2006, de 26 de juliol, Integral de la Joventut, recull en al seva exposició 
de motius que la política de joventut s’ha de basar en «la coordinació de les 
diferents polítiques sectorials que afecten la joventut». A més, l’article 3.1 estableix 
que «Aquesta llei és d’aplicació als joves i a les joves amb veïnatge administratiu en 
qualsevol dels municipis de les Illes Balears, amb edats compreses entre els 14 i 
els 30 anys, ambdues incloses». 
 
Per altra banda l’article 30.5 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la 
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redacció donada per la llei orgànica 1/2007, estableix que la comunitat autònoma 
de les Illes Balears té la competència exclusiva en ferrocarrils, carreteres i camins. 
 
En l’actualitat, el sistema tarifari integrat de transports de l’illa de Mallorca aprovat 
pel Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca estableix que al 
tipus de targeta intermodal perfil jove només poden adherir-s’hi persones amb una 
edat compresa entre 4 i 25 anys (ambdós inclosos). Aquest fet, per tant, xoca amb 
allò que estableix la ja esmentada llei 10/2006, Integral de Joventut, que reconeix 
com a joves a tota persona menor o igual a 30 anys. 
 
Així doncs; amb la situació socioeconòmica actual, on els joves han de formar-se 
de valent abans de poder entrar en el mercat laboral; ens trobam que 
l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears impedeix als joves de 
25-30 anys adherir-se als beneficis de la reducció del preu del bitllet senzill del 
transport públic. 
 
El passat mes de febrer, la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes 
Balears va aprovar per unanimitat una proposició no de llei presentada pel Grup 
Parlamentari Popular, mitjançant la qual es reclamava l’augment d’aquest 
descompte per a tots els joves de fins a trenta anys de la nostra illa. Tot i això, el 
Consorci de Transports de Mallorca i el Govern de les Illes Balears no han 
implementat cap mesura en aquest sentit. 

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

 
- L’Ajuntament de Santanyí reconeix la necessitat d’afavorir i fomentar l’ús del 
transport públic, com a mitjà de transport sostenible, entre la població jove de les 
Illes Balears. 
 
- L’Ajuntament de Santanyí, reconeix la dificultat per a l’emancipació dels joves 
abans de complir els 30 anys, atès que la realitat actual els obliga a formar-se fins, 
pràcticament, aquesta edat. Aquest fet allarga la seva incorporació en el mercat 
laboral i, per tant, la seva dependència econòmica dels seus progenitors. 

 
- L’Ajuntament de Santanyí, insta el Govern de les Illes Balears i el Consorci de  
Transports de Mallorca a augmentar la franja d’edat a la qual s’apliquen els 
descomptes per a joves de la Targeta Intermodal del sistema tarifari integrat, ens els 
termes de la Proposició No de Llei aprovada per la Comissió d’Assumptes Socials 
del Parlament de les Illes Balears”.  

 
Sotmesa a votació aquesta moció, d’acord amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació 
d’aquesta moció.  
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12. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE LA PROHIBICIÓ DEL LLOGUER TURÍSTIC 
AL NUCLI DE SANTANYI  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El Consell de Mallorca ha resolt la fase d’al·legacions al document de zonificació 
del lloguer turístic, i ha enviat el document a la Comissió Balear de Medi Ambient 
per a continuar amb la seva tramitació. 
 
Es dóna la circumstància que aquest darrer document de zonificació ha ampliat la 
possibilitat de llogar a nuclis d’interior on s’havia prohibit en el document inicial, 
aquests nuclis a partir d’ara no es consideren saturats i els propietaris poden dur a 
terme l’activitat de lloguer turístic. 
 
No obstant això, i malgrat les al·legacions fetes per part de l’Ajuntament de 
Santanyí, el govern del pacte del Consell de Mallorca ha decidit prohibir el lloguer 
turístic al nucli de Santanyí. 
 
Una vegada més no s’ha escoltat els ajuntaments, veïnats ni propietaris. Com es va 
fer constar a les al·legacions presentades, es vol aplicar una norma incoherent a 
Santanyí: només es podrà llogar 60 dies l’any, sense especificar, el que vol dir que 
si un propietari ho vol, podran ser els mesos de juliol i agost. I a més, només es pot 
oferir l’habitatge habitual; és a dir, la gent haurà de deixar ca seva. 
 
Aquesta prohibició, totalment injustificada, ja que el nucli de Santanyí no es troba 
saturat, provocarà greus problemes als veïnats que han invertit en una reforma i 
estan pagant un préstec, i que, fins i tot, podrien veure’s obligats a vendre la seva 
propietat, probablement a estrangers. El lloguer turístic, per a moltes famílies de 
Santanyí, suposava un ingrés complementari, que a causa de la prohibició del 
Consell de Mallorca, desapareixerà i acabarà amb les economies petites.  
 
Amb aquesta prohibició el Consell també carregarà als ajuntaments amb un 
problema urbanístic, perquè a les cases no s’hi farà manteniment i s’acabaran 
degradant. 
 
Una vegada més, no es pensa en el petit professional, com jardiners, fontaners i 
picapedrers, fusters..., que ja no tindran projectes al poble. I el mateix passarà amb 
els comerços que avui donen vida al nucli; restaurants, botigues, bars, forns..., que 
en gran part viuen del turista de lloguer vacacional, que desestacionalitza i aporta 
grans ingressos als veïnats del nucli. 
 
Santanyí no està saturat, i ho continuarem reivindicant fins on faci falta. El 
desenvolupament econòmic dels pròxims anys del nostre municipi està en entredit 
si s’apliquen aquestes prohibicions i limitacions. 
 

Per tot això, els grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent ACORD: 
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- L’Ajuntament de Santanyí sol·licita al Consell de Mallorca que es replantegi la 
proposta de zonificació per permetre l’activitat de lloguer turístic al nucli urbà de 
Santanyí. 
 
Sotmesa a votació aquesta moció, d’acord amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda  per unanimitat l’aprovació 
d’aquesta moció.  
 
 
13. APROVACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA ASSISTENCIAL PER UN SERVEI 
INTEGRAL DE PERSONES AMB DANY CEREBRAL SOBREVINGUT, MALALTIES 
NEURODEGENERATIVES I GRANS DEPENDENTS AMB ALTERACIONS DEL 
SISTEMA NERVIOS CENTRAL O PERIFÈRIC A L’ILLA DE MALLORCA 
 
Vista la proposta següent: 
 
“La Lesió cerebral presenta conseqüències, necessitats i tractament que exigeixen 
un ventall d’actuacions tan amplis i diversos, que encaixen perfectament en casos 
que presentin afeccions neurodegeneratives i discapacitats físiques sobrevingudes 
com Alzheimer, Parkinson, esclerosi múltiple, paraplegia, etc. 
DACESMA, actualment atén aquestes patologies i pot confirmar la seva oportuna       
compatibilitat, així com l’extensa bibliografia científica existent que l’avala. 

En les fases inicials de la lesió cerebral el nostre sistema sanitari garanteix una 
atenció raonablement homogènia i d’alta qualitat, quan el pacient es troba en estat 
crític i la supervivència és l’objectiu prioritari. El transport medicalitzat des del lloc 
de l’accident, l’atenció en els serveis d’urgències, la qualitat dels serveis de 
Medicina intensiva, Neurocirugia i Neurologia, estan, en termes generals, garantits 
amb uns nivells comparables als dels països més desenvolupats. A partir d’aquest 
moment, l’atenció és desigual en els àmbits de rehabilitació, i tendeix a la 
inexistència quan les necessitats són de reinserció social. 

Aconseguir continuïtat i coordinació assistencial és una de les denúncies més 
repetides per les Associacions de persones i familiars afectades per dany cerebral. 
Evitar la ruptura assistencial que es produeix a la sortida de l’hospital. 

És per això que aquesta proposta s’inspira en un primer principi que està orientat a 
esmenar aquesta greu deficiència. S’ha de tractar de donar continuïtat al servei 
iniciat a l’Hospital de multi Especialitats i d’anar ajustant els objectius a les diferents 
fases per les quals passa la persona amb dany cerebral i a la seva família. Això 
requereix completar la xarxa de serveis, i en segon lloc, garantir el seu 
funcionament coordinat. Atès que la responsabilitat de les cures pot anar recaient 
en serveis sanitaris diferents, i fins i tot en Administracions (autonòmica i local) o en 
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Conselleries autonòmiques totalment diferents (Sanitat i Benestar social), cal 
proposar mecanismes de coordinació que facilitin el flux i aprofitament dels serveis 
oferts. 

Per aconseguir avanços en aquest estadi DACESMA té pensat crear un projecte 
d’intervenció amb els familiars; donar-los suport, informar-los i assessorar-los en la 
nova vida que els espera. Volem acudir, amb els nostres professionals, als 
Hospitals i aconseguir mostrar, a tota la comunitat implicada, el benefici que suposa 
una bona informació a la família. 

En base a l’exposat i a petició de DACESMA, les regidories de salut i de serveis 
socials de l’Ajuntament de Santanyí, proposen al Ple de l’Ajuntament de Santanyí 
l’adopció del següent 

ACORD 

Primer.-Notificar a l’IBSALUT i al Consell de Mallorca les següents demandes de 

l’Associació Dany Cerebral Sobrevingut de Mallorca (DACESMA): 

-Proposar a l’IBSALUT que contempli la creació d’un equip multidisciplinari 
especialitzat dins l’hospital per a una adequada intervenció primerenca i adequada 
a l’estat de l’afectat. Els beneficis que s’obtindran seran d’un enorme valor; evitaria 
seqüeles d’incapacitat de per vida, llargs períodes d’ingressos hospitalaris i 
perllongats períodes de rehabilitació post hospitalaris. Tot això, traduït a l’aspecte 
econòmic, es tradueix en “invertir en el seu moment, per evitar majors despeses en 
recursos posteriorment”. 

-Proposar a l’IBSALUT que l’antic Hospital de Son Dureta serveixi per crear una 
Unitat Hospitalària Especialitzada en el tractament del Dany Cerebral Adquirit i del 
Sistema Nerviós Central i Perifèric, així com altres patologies tractables en les 
seves mateixes disciplines i que sigui l’Hospital coordinador i de referència per a les 
Illes Balears, tant per als tractaments com per les derivacions als recursos 
disponibles a la Comunitat, així com lloc per a la investigació, formació i estudis per 
professionals especialitzats.  

-Proposar a l’IBSALUT la creació estratègica d’unitats hospitalàries d’atenció en 
règim d’hospital i amb serveis de neurorehabilitació especialitzades en les zones 
sanitàries de Palma, Inca i Manacor. 

Concretament seria efectiva la creació d’aquesta unitat hospitalària, de la zona 
sanitària de Manacor, al municipi de Felanitx. Pel que fa a DACESMA, la proximitat 



  
 
 
 
 

14 
 

els hi permetria col·laborar aportant les estructures d’equipament i locals, així com 
l’experiència assistencial especialitzada que des de fa 12 anys DACESMA 
imparteix. És l’única entitat social no lucrativa amb un establiment homologat i amb 
llicència, tant per Serveis Socials, com per la Conselleria de Sanitat, que atén les 
discapacitats físiques sobrevingudes en tota la zona sanitària de l’Hospital de 
Manacor. Donen serveis avançats amb una estratègia d’equip multidisciplinari 
especialitzat en neurorehabilitació i discapacitats sobrevingudes. Característica de 
valor que complementaria els serveis especialitzats de la unitat hospitalària a la 
zona esmentada. 

-Proposar a l’IBSALUT la creació d’un servei Hospitalari per atendre la fase 
Subaguda i post aguda a les zones assistencials d’Inca, Palma i Manacor. L’oferta 
mínima de servei que s’ha d’aportar en aquesta fase són l’assistència hospitalària 
neurorehabilitadora en centre de dia i/o ambulatòria i l’assistència domiciliària i 
programa de capacitació al cuidador informal. 

-Proposar a l’IBSALUT la creació a les tres zones Sanitàries de Mallorca, centres 
per a atendre la transitorietat de grans dependents als seus domicilis, així com la 
creació d’àrees hospitalàries assistencials permanent per persones en coma i 
crònics de llarga durada. 

-Proposar al CONSELL DE MALLORCA la creació de places residencials per a 
menors de 65 anys en espais homologables a ses seves necessitats, que els 
acullin temporal o indefinidament. 

-Proposar al CONSELL DE MALLORCA la creació de Centres de Dia amb 
característiques especials que s’adaptin a la persona i la família per preservar i 
millorar l’autonomia funcional i social dels seus usuaris. 

Segon.- -Proposar al GOVERN DE LES ILLES BALEARS la creació de Pisos o 

Habitatges tutelats que promocionin l’autonomia personal i una vida independent, 
potenciant la integració social i laboral, així com oferir als seus familiars 
l’alleujament de deixar de ser essencials en el procés. En aquest sentit, fer esment 
amb la possibilitat de què una part de l’edifici de l’Hospici de FELANITX es 
consideri un lloc adequat per a la creació d’aquests espais”. 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 

El batle assenyala que és una falta de responsabilitat de l’oposició no participar en 
el debat de qüestions importants com aquesta, que li semblaria molt bé que se 
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n’haguessin anat d’un punt en concret però que haguessin tornat i participat de la 
resta de punts de l’ordre del dia. 
 
 
14. DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
14-a El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 4 de maig de 2018, de l’expedient núm. 5 de modificació de crèdit en el 
pressupost municipal de 2018, per transferència de crèdits.  
 
14-b 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 2018, al mateix temps que el compte 413 d’operacions pendents 
d’aplicació al pressupost. Aquesta documentació s’ha tramès als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Seguidament i per unanimitat s’acorda incloure en l’ordre del dia el punt següent: 
 
 
15. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 92 DE LES 

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL DE 

SANTANYÍ 

 

Vista la modificació puntual núm. 92 de les Normes subsidiàries de planejament 

municipal, per a la implantació d’un sistema general d’aparcaments, espai lliure i 

infraestructures a Cala Llombards, redactada pels arquitectes José María Mayol 

Comas i Antonio Ramis Ramos, i el document ambiental estratègic (fase d’inici), 

redactat pel geògraf José Feliu de la Peña Pons; atès els informes tècnics 

favorables; s’acorda per unanimitat, i per tant per la majoria absoluta requerida 

legalment: 

-L’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual núm. 92 de les Normes 

subsidiàries de planejament. 

-La seva exposició al públic durant el termini de 30 dies hàbils. 

-Sol·licitar informe a les altres administracions públiques o ens, les competències 

dels quals es puguin veure afectades per aquesta modificació de planejament. 
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D’acord amb l’article 51 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les 

Illes Balears, aquesta aprovació inicial determina per si sola la suspensió de 

l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques durant dos 

anys o fins a l’aprovació provisional, en els àmbits en què les noves determinacions 

suposin una modificació del règim urbanístic. 

Àmbit objecte de la modificació puntual: parcel·la 897 polígon 5 de titularitat 

municipal.   

 
 
16. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
No es planteja cap qüestió. 
 
 
17. PRECS I PREGUNTES  
 
No es planteja cap qüestió. 
 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 8,55 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


