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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIMARTS DIA 14 D’AGOST DE 2018  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia catorze d’agost 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. Quan són les 8 hores, la Presidència declara obert l’acte. 
Hi manca Manuel del Río Clar, que ha excusat la seva absència.  
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Miquel Vidal Bauzá (PP) 
Rafael Batle Gallardo(PP) 
Salvador Ferrer Castillo (PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Miquel Rigo Rosselló (AMS-APIB) 
Jordan Thomas Llamas (PSIB-PSOE) 
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 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de data 15 de juny de 2018. 
 
El batle assenyala que vol deixar constància que en aquest Ple anterior l’oposició 
va dir una mentida, que no s’havia retirat el Reglament de participació ciutadana a 
la comissió informativa. 
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2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 355/2018, d’11 de juny, fins al 455/2018, de 8 d’agost, 
del Llibre de resolucions generals de la batlia.   
 
 
3.CESSIÓ DE TERRENYS AL CONSELL DE MALLORCA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA A L’ENCREUAMENT DEL CAMÍ DE SA 
TEULERA  
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
La Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat redacta el projecte de construcció 
d’una rotonda a l’encreuament de la carretera Ma-19 amb el camí de Sa Teulera, a 
prop del nucli urbà de s’Alqueria Blanca, i ha facilitat a l’Ajuntament els plànols de 
planta d’expropiacions per tal de determinar les propietats que es veuran afectades 
per aquesta obra. 
 
La necessitat d’executar una rotonda en aquest indret, és una reivindicació que ja 
ve de lluny per part dels veïnats de Santanyí, degut a la perillositat de 
l’encreuament i als accidents de trànsit que s’hi han produït. 
 
Per resolució de batlia de dia 18 de desembre de 2017 es va acordar l’adquisició, 
per part de l’Ajuntament, de tots els terrenys afectats per les obres de la rotonda 
amb l’única finalitat de cedir-los al Consell Insular de Mallorca, titular de la carretera 
Ma-19 Palma-Portopetro, i per tal de què executàs l’obra de la rotonda. 
 
Atès que l’Ajuntament és el propietari dels terrenys necessaris per executar el 
Projecte de millora d’intersecció amb rotonda “Consolació” Ma-19 camí de sa 
Teulera, redactat per la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat. 
 
Atès l’informe favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament; atès els 
informes de secretaria i intervenció; s’acorda per unanimitat aprovar el següent: 
 
1.- Cedir gratuïtament al Consell Insular de Mallorca els terrenys adquirits per 
aquest Ajuntament, d’acord amb el plànol de planta d’expropiacions del Projecte de 
Millora d’intersecció amb rotonda “Consolació” Ma-19 camí de sa Teulera, redactat 
per la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, següents: 

 
- L’íntegra parcel·la 231 del polígon 7 amb referència cadastral 

07057A007002310000FS, de 437 m2.. 
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-L’íntegra parcel·la 232 del polígon 7 amb referència cadastral 
07057A007002320000FZ, de 1327 m2. 
-Una superfície de 383 m² de la parcel·la 233 del polígon 7, part de la 
referència cadastral 07057A007002330000FU. 
-Una superfície de 386 m² de la parcel·la 9014 del polígon 7, part de la 
referència cadastral 07057A007090140000FL. 
-Una superfície de 3995 m² de la parcel·la 234 del polígon 7, part de la 
referència cadastral 07057A007002340000FH. 
-Una superfície de 90 m² de la parcel·la 882 del polígon 9, part de la 
referència cadastral 07057A009008820000FX. 
-Una superfície de 58 m² de la parcel·la 865 del polígon 9, part de la 
referència cadastral 07057A009008650000FG. 
 

2.- Condicionar aquesta cessió a l’efectiva construcció d’una rotonda. 
 
3.- Establir la reversió d’aquesta cessió si es canvia l’ús permès i no autoritza 
l’Ajuntament el nou ús. 
 
4.- No establir límit temporal per aquesta cessió mentre es mantengui l’ús 
assenyalat en el punt 2. 
 
5.- Fer constar a l’Inventari municipal de béns aquesta cessió feta a favor del 
Consell Insular de Mallorca. 
 
6.- Exposar al públic aquest acord, per un termini de quinze dies, que serà 
considerat definitiu, si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d’exposició pública. 
 
7.- Facultar el batle per firmar el corresponent conveni, si fos necessari, per 
aconseguir la finalitat de la cessió que és l’execució de la rotonda. 
 

 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DELS CRITERIS D’ATORGAMENT 
DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL PERSONAL DE POLICIA LOCAL 
 
Vist aquest nou Reglament i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), 
quatre vots en contra (AMS-APIB i EL PI) i dues abstencions (PSIB-PSOE), 
l’aprovació inicial d’aquest Reglament i l’exposició al públic durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
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d’exposició en el BOIB. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-
se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. En cas 
contrari, el Ple haurà de resoldre. 
 
Jaume Amengual demana aparcar aquest punt i en cas que no sigui així hi votaran 
en contra perquè la plantilla no ha estat consultada ni informada d’aquest 
reglament, que el reglament no és gaire clar i no especifica els criteris amb els 
quals s’aplicaria, apart de ser discriminatori per aplicar-se només a una part dels 
funcionaris. 
 
El batle assenyala que aquest reglament s’ha consensuat amb la policia local, que 
és semblant al d’altres ajuntaments i no és discriminatori. 
 
José Roig indica que hi ha una referència al reglament que diu “mostrin especial 
implicació”, la qual cosa li fa pensar que la resta de personal no té aquesta especial 
implicació. Que hi ha una referència a l’absentisme laboral que no acaba d’entendre 
perquè fer feina és la seva obligació i haurien de reflexionar sobre aquesta qüestió. 
  
María Pons manifesta que no s’ha consultat aquest reglament amb cada policia, un 
per un, perquè tenen els seus representants i s’ha tractat amb ells. És un reglament 
purament tècnic i els polítics no hi han intervingut. L’han presentat els propis 
policies i són ells mateixos que reclamen el control del possible absentisme. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
L’ESTÈTICA EXTERIOR DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I OFERTA 
TURÍSTICA BÀSICA I DE L’ÚS DE TERRASES I ZONES PRIVADES AMB 
ACTIVITAT EMPRESARIAL VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA EN EL NUCLI 
URBÀ DE CALA D’OR, SANTANYÍ   
 
Vista aquesta nova Ordenança i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i sis  
abstencions (AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), l’aprovació inicial d’aquesta 
Ordenança 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. En cas contrari, el Ple 
ho haurà de resoldre.  
 
Jaume Amengual assenyala que s’abstendran en aquest punt perquè entenen que 
tenir una Ordenança reguladora millora la situació i valoren que s’hagin mantingut 
converses amb els grups polítics, però no comparteixen l’Ordenança en la seva 
totalitat ni el procediment pel qual s’ha elaborat. Volen agrair especialment a Ángel 
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Quintela, així com també a la resta de regidors de Cala d’Or, la seva contribució 
decisiva en tenir l’estètica del poble de Cala d’Or regulada i ordenada. 
 
José Roig diu que és veritat que hi ha hagut bastanta participació però que li 
sorprèn que a les zones en concessió administrativa no poden tenir instal·lacions 
elèctriques ni aliments, només a Cala d’Or i no als altres nuclis en què també n’hi 
ha.  
 
Jordan Thomas exposa que comparteix el que han dit Jaume i José. 
 
El batle assenyala que, en primer lloc, vol agrair a totes les persones que han 
participat en aquesta ordenança, que han estat moltes, que alguns fins i tot han 
tancat els seus locals per poder participar en les reunions. Vol agrair també al 
personal de l’Ajuntament tota la feina feta. Demana a l’oposició que li diguin coses 
concretes que es podrien canviar o millorar. 
 
Jaume Amengual manifesta que els agradaria que aquest tipus d’ordenances 
comptassin amb més participació. 
 
José Roig indica que en aquest procediment de participació només s’ha donat veu 
als comerciants i no als veïns, que també podrien opinar. 
 
Jordan Thomas assenyala que també vol estendre l’agraïment a tots els 
participants i especialment als regidors Bàrbara i Rafel. 
 
El batle indica que les intervencions són mostra del poc rigor polític que té l’oposició 
perquè no han dit res en concret. 
 
Jaume Amengual manifesta que també agreixen a tots la participació. 
 
 
6. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’ANY 2017 
 
Vista la “PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA 
BATLIA-PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
PER A L’EXERCICI 2017 
 
Vistos els articles 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
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ACORD 
 
Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Santanyí corresponent a l’exercici 
2017 integrat pel Compte General de la pròpia Corporació i pel Compte de la 
societat mercantil Serveis Municipals de Santanyí, S.L.U, al haver transcorregut el 
termini reglamentari d’exposició pública sense haver-se produït reclamacions, 
reparaments ni observacions el resum de la qual és el següent: 
 
 
PRESSUPOST PROPI AJUNTAMENT DE SANTANYI 
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31.12.2017: 
 

  DRETS R NETS OBLIG R NETES AJUSTOS RESULTAT PRES 

a. Operacions corrents 25.062.946,10 16.242.504,36  8.820.441,74 

b. Operacions de capital 549281,48 9.431.181,01  -8.881.899,53 

1. Total operacions no financeres (a+b) 25.612.227,58 25.673.685,37  -61.457,79 

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

d. Passius financers 0,00 3.182.659,60  -3.182.659,60 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 25.612.227,58 28.856.344,97  -3.244.117,39 

 AJUSTOS:     

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

  9.649.624,02  

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

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici   0,00  

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    6.405.506,63 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA a 31.12.2017: 
 

1. (+) Fons líquids 6.321.629,64 

2. (+) Drets pendents de cobrament 8.116.798,41 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.672.426,11 

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

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3- 4) 12.766.001,94 

II. Saldos de dubtós cobrament 4.212.629,61 
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III. Excés de finançament afectat 0,00 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II - III) 8.553.372,33 

 
 
EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U 
Resultat exercici 2017                                  -55.532,19€” 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació. 
 
 
 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 9 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018 
 
Vista la “PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 9 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYI DE 2018 
MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ: BASE 36 RELATIVA A LES 
DESPESES PLURIENNALS. 
 

1. Vists els projectes definitius de les obres de Connexió de la xarxa d’aigua 
potable entre els nuclis urbans de Santanyí i Es Llombards i  Coberta 
multiesportiva de Cala d’Or xifrats en: 
 

PROJECTE IMPORT DEFINITIU IMPORT DETALLAT AL 
PLA FINANCER 2018 

Connexió de la xarxa d’aigua potable 
entre els nuclis urbans de Santanyí i Es 
Llombards 

237.045,81€ 200.000,00€ (100.000,00€ al 
2018 i 100.000,00€ al 2019) 

Coberta multiesportiva de Cala d’Or 215.000,00€ 200.000,00€ (execució íntegra 
2018) 

 
2. Vista la necessitat d’adequació del seu finançament al ritme d’execució 

previst, 
 

PROJECTE TERMINI EXECUCIÓ 2018 2019 
Connexió de la xarxa d’aigua 
potable entre els nuclis urbans 
de Santanyí i Es Llombards 

4 mesos 1 mes 3 mesos 

Coberta multiesportiva de Cala 
d’Or 

3 mesos 1 mes 2 mesos 

 
PROJECTE Font temporalització 2018 2019 
Connexió de la xarxa d’aigua Informe redactor projecte de 30.000,00 (12,6558%) 207.041,81 
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potable entre els nuclis urbans 
de Santanyí i Es Llombards 

31.07.2018 (87,3442%) 

Coberta multiesportiva de Cala 
d’Or 

Informe redactor projecte de 23 
de juny 2018 amb augment de 
15.000,00 euros per 
deficiències estructura desprès 
d’estudi geotècnic 

51.600,00 (24%) 163.400,00 (76%) 

 
 

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 base 36 de les Bases d’execució 
del Pressupost per a l’exercici 2018 que quedaria redactada de la següent manera: 
 
Base 36. Despeses plurianuals 
 
Les despeses plurianuals es regiran pel que disposen l’art. 174 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RD legislatiu 2/2004 i els arts. 79 a 88 del 
RD 500/90, i quant a la competència, pel que disposen els articles 21.2 l) i 22.1 k) 
de la LRBRL. 
 
1. Podran adquirir-se compromisos de despesa que hagin d'estendre's a exercicis 
futurs per finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva 
execució s'iniciï en aquest exercici 2018 i que el volum total de les despeses 
compromeses per als anys, 2018, 2019, 2020 i 2021 no superi els límits del 70, 60, 
50 i 50 per 100 de la suma de crèdits inicials consignats en cada article. 
 
2.En el cas de contractes d’arrendaments, subministraments, assistència tècnica, 
prestació de serveis i execució d’obres de manteniment, els límits serà de quatre 
anys. 
 
3. En el cas d’arrendament de béns immobles, vehicles o equips, serà necessari 
informe d'Intervenció sobre estimació de cobertura en exercicis futurs. 
 
4. Respecte a les càrregues financeres, haurà de complir-se el que estableix la 
normativa vigent respecte d'endeutament. 
 
5. En els casos que existeixi la consignació en el Pressupost corrent per a la 
realització de la totalitat de la despesa i el seu termini d’execució no sigui superior a 
un any, però que, per causa del moment de l’adjudicació o disposició de la 
despesa, s’hagi d’acabar d’executar en l’exercici següent, la competència 
d’autorització i disposició s’ha de considerar a favor de l’òrgan competent en el cas 
d’haver-se executat tota la despesa durant l’exercici.  
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6. Per al 2018, de conformitat amb l’article 174.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004 
pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals 
s’estableix el següents projectes pluriennals d’inversió: 
 

  IMPORT ANUALITAT INVERSIÓ 

DESCRIPCIÓ TOTAL 2017 2018 2019 2020 2018 

Acondicionament c/Sebastià Vila 99.145,10 34.500,00 64.645,10 
  

64.645,10 

Centre interpretació s’Abeurador 522.500,00   365.750,00  156.750,00 365.750,00 

Conducció aigua Llombards 237.045,81   30.000,00 207.045,81 
 

30.000,00 

Edifici multifuncional C.d’Or fase 2 1.411.475,47 254.090,99 762.272,98 395.111,50 254.090,99 
Transf.capital consorci rec. 
sociosanitaris centre dia Cala d’Or 375.000,00 78.125,00 296.875,00 78.125,00 
Coberta multiesportiva de Cala 
d’Or 

 
215.000,00 

 
51.600 163.400 

 
51.600 

 

 
SEGON.- Incorporar aquesta modificació al pla financer 2018 i al pla pluriennal 
d’inversions en quant sigui aprovada definitivament. 
 
TERCER.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE I EL PI), l’aprovació. 
 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 10 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDTIS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018 
 
Vista la “PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 10 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2018 (EXT 03/18) 
 

1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 31 de juliol 
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 31 de juliol de  2018, 

ha emès el dictamen preceptiu, on es fan constar les operacions de 
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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: 
 
DESPESES 

Descripció Aplicació pressupostària Import € 

Promoció espais paisatjístics singulars 2018 11 1722 48007 4.000,00 

Terrenys col.lector Alqueria Blanca  2018 11 16001 60082 1.898,40 

Adquisició Pis Plaça Major 13 Santanyí 2018 11 92001 63286 225.000,00 

 
TOTAL 230.898,40 

 
FINANÇAMENT 

Descripció Aplicació pressupostària Import € 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 2018 87000 225.000,00 

Coberta pista esportiva Cala D’Or 2018 17 34201 62287 5.898,40 

   

 
TOTAL 230.898,40 

 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE I EL PI), l’aprovació. 
 
 
9. INFORMACIÓ PERIÒDICA AL PLE A DATA 30-6-2018 
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La intervenció dóna compte de la informació de l’execució del pressupost i del 
moviment i situació de les operacions no pressupostàries de tresoreria a data 3-6-
2018, d’acord amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost, l’article 
207 del RDL 2/2014, de 5 de març, i la Regla 94 de la Instrucció de Comptabilitat. 
 
 
10. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE 
SANTANYI 2018/2022 
 
Vist aquest Pla, realitzat per la regidoria de serveis socials i del consell de la 
infància i adolescència així com l’informe de situació de la infància i adolescència 
de Santanyí 2018 i l’informe d’avaluació del període 2014/2017 de Santanyí;  
d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
Jaume Amengual assenyala que hi votarem a favor perquè hem rebut la informació 
sol·licitada en la comissió i confiam amb la paraula del regidor Antoni Matas 
d’incloure aquesta informació al Pla i de poder-lo llegir en llengua catalana. Hem 
pogut apreciar alguns petits errors en l’informe de la situació del municipi, com quan 
es diu que l’any 1958 Santanyí tenia 69 cases i estava emmurallat. Per això 
demanam que es sotmeti els documents a una revisió i que es corregeixin les 
imprecisions. Estam convençuts que així serà. Per altra banda, des de la nostra 
posició ja vàrem proposar tant la creació del Consell de la Infància i Adolescència 
com del Consell Escolar Municipal. Pensam que és una bona eina per seguir 
treballant.  
 
 
 
11. ZONA VERDA PÚBLICA ES RAVELLS DE CALA D’OR 
 
En aquest punt José Roig s’absenta del Ple, per no intervenir, d’acord amb l’article 
76 de la Llei de bases de règim local. 
 
Vist l’expedient de contractació per procediment obert, tramitació ordinària i 
mitjançant oferta amb la millor relació qualitat preu, amb diversos criteris 
d’adjudicació, per a l’explotació d’un bar-cafeteria i piscina situats a la zona nord de 
la zona verda pública de “Es Ravells” de Cala d’Or, d’aquest terme municipal de 
Santanyí, amb l’obligació de realitzar obres de reforma, d’acord amb el projecte 
tècnic realitzat per l’arquitecte Manuel Quiñones Zurita, d’un pressupost que 
ascendeix a 238.227,90 €, IVA inclòs, que ha estat degudament exposat al públic 
de conformitat amb el que disposa l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i vist que aquest projecte 
ha estat supervisat per l’arquitecte de l’Ajuntament Miquel Pujol Vicens i vist també 
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que contra aquest projecte tècnic s’han presentat al·legacions per part del senyor 
Andrés Roig Florit , en nom i representació de l’entitat GALERA D’OR S.L., i atès 
l’informe de l’enginyer de camins, canals i ports Ricardo Collado Sáez, i atesos 
també els següents preceptes legals: l’article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, l’article 9 de la Llei 40/2015, de 1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  i l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; d’acord amb el dictamen 
favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament; s’acorda per majoria de 
deu vots a favor (PP), tres vots en contra (AMS-APIB i EL PI) i dues abstencions 
(PSIB-PSOE), l’aprovació del següent: 
 
1. Desestimar les al·legacions que s’han presentat per part del senyor Andrés Roig 
Florit , en nom i representació de l’entitat GALERA D’OR S.L., d’acord amb les 
raons que s’esposen a l’informe realitzat pel l’enginyer de camins, canals i ports 
Ricardo Collado Sáez. 

 
2. Aprovar el projecte tècnic d’ampliació i reforma de la Zona Verda Pública “Es 
Ravells” de la localitat de Cala d’Or d’aquest terme municipal, realitzat per 
l’arquitecte Manuel Quiñones Zurita. 
 
3. Delegar a la Batlia d’aquest Ajuntament la tramitació, aprovació i resolució de tot 
l’expedient de contractació per a l’explotació procediment obert, tramitació ordinària 
i mitjançant oferta amb la millor relació qualitat preu, amb diversos criteris 
d’adjudicació, per a l’explotació d’un bar-cafeteria i piscina situats a la zona nord de 
la zona verda pública de “Es Ravells” de Cala d’Or, d’aquest terme municipal de 
Santanyí, amb l’obligació de realitzar obres de reforma, d’acord amb el projecte 
tècnic realitzat per l’arquitecte Manuel Quiñones Zurita. Aquesta contractació es 
realitzarà per un termini de 15 anys.  
 
 
María Dolores Botia a les 8,30 h surt de la sessió. 
 
 
12. MOCIÓ D’AMS-APIB PER LA IMPLANTACIÓ DE LA PLATAFORMA LÍNIA 
VERDA SMART CITY   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Linea Verda és una plataforma que inclou una sèrie de serveis per millorar la 
gestió municipal, la resolució d’incidències a la via pública i fomentar la comunicació 
amb els ciutadans i la conscienciació i informació ambiental, entre d’altres utilitats. 
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Entre altres coses la plataforma ofereix: una App. gratuïta per al ciutadà, que 
permet notificar incidències a la via pública en temps real a l’Ajuntament; un 
sistema de gestió de les incidències comunicades, que inclou diferents informes i 
eines d’utilitat, optimitzant temps i costos; un servei de consultoria ambiental a 
través de telèfon, e-mail, web i telèfon, en la qual es resolen els dubtes dels 
ciutadans i empreses en un termini de 24 hores; la possibilitat de publicar punts d’ 
interès, notícies, esdeveniments, bans i alertes als ciutadans, tant en l’App com a 
través de web i mantenir els ciutadans plenament informats; un portal web amb 
informació mediambiental i d’interès sobre el municipi; etc. D’aquesta manera 
s’implica a la ciutadania en la gestió activa de la ciutat, s’aporta més transparència 
a la gestió municipal davant de la ciutadania, es facilita el control i la comunicació 
de les companyies de servei. També beneficia en generar una participació activa 
per part de la ciutadania i ajuda a crear una linea directa de comunicació amb els 
responsables municipals. I, el que és més important, el municipi crea i transmet una 
imatge sostenible. 

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

Que s’iniciïn els tràmits pertinents per a la implantació de la plataforma Linea Verda 
Smart City a l’Ajuntament de Santanyí”.    

D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i cinc vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció.  

Jaume Amengual exposa que pensa que és una eina útil i que facilita molt la feina. 
 
El batle manifesta que ells creuen més en un altre sistema de comunicació i 
intervenció a través del contacte directe. 
 
Jordan indica que aquest sistema està implantat en altres ajuntaments i li fa enveja 
veure’l, ja que serveix per millorar moltes coses. 
 
El batle assenyala que ell creu més en telèfons i xarxes socials. 
  
 
13. MOCIÓ D’AMS-APIB PER DECLARAR ELS MEMBRES DE LA MANADA 
PERSONES NON GRATES I PER MOSTRAR EL REBUIG A LA SENTÈNCIA DE 
L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE NAVARRA   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Segons la sentència núm. 000038/2018 de la Secció Segona de l'Audiència 
Provincial de Navarra queden com a fets provats que els cinc homes del grup 
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conegut com 'La Manada' perpetrar una menyspreable acció d'abús sexual contra 
una dona a Pamplona durant les festes de San Fermín de 2016.  
 
Es pretén justificar legalment que en aquesta acció no ha existit violència ni 
intimidació cap a la víctima per la qual cosa es absol els cinc homes d'un delicte 
d'agressió sexual.  Òbviament no és tasca d'aquest Ajuntament interferir en les 
competències del poder judicial, però sí que té l'obligació de reaccionar i fixar 
posicions polítiques. I aquí es crea un gravíssim precedent que entra en 
contradicció amb les mocions i declaracions polítiques aprovades al consistori.  
 
La sentència evidencia que encara queda molt per fer en la defensa dels drets 
fonamentals de les dones, a la protecció de la integritat i en la batalla contra la 
violència.  Un cop més, ha quedat de manifest l'orientació patriarcal amb la qual 
membres de la Judicatura segueixen enjudiciant els delictes contra les dones. S'ha 
comprovat que el Codi Penal no protegeix de forma efectiva a les dones de les 
violacions ni de les múltiples expressions de violència a què s'han d'enfrontar.   

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-. Mostrar el rebuig frontal davant la sentència dictada per l'Audiència Provincial 
de Navarra mitjançant la qual qualifica una clara violació múltiple i agressió 
perpetrada per La Manada com un simple cas d'abús sexual i furt lleu.  
 
2n-. Declarar "persones non grates" del municipi de Santanyí a D. José Àngel 
Penyora Martínez, D. Àngel Boza Florido, D. Antonio Manuel Guerrero Escudero, D. 
Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena i D. Jesús Escudero Domínguez, membres de ' la 
Manada 'pels fets realitzats i descrits en la sentència.  
 
3r-. Donar suport a  les mobilitzacions convocades al nostre municipi en relació a 
aquest lamentable cas, mostra de sororitat per exigir la fi de les violències 
masclistes”. 
 

Sotmesa a votació aquesta moció, s’acorda per unanimitat aprovar els punts 1r i 3r i 
per majoria de deu vots en contra (PP) i cinc vots a favor (AMS-APIB, PSIB-PSOE i 
EL PI), no aprovar el punt 2n. 

Jaume Amengual indica que des de la Comissió informativa no li han fet arribar cap 
proposta alternativa. 
 
María Pons diu que li va donar a la sortida de la comissió informativa.  
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Jaume Amengual manifesta que hi ha col·lectius que voldrien veure el text 
alternatiu. 
 
María Pons diu que no rebutgen la moció d’Alternativa, però que el que no els 
sembla bé és hi apareguin noms i llinatges. 
 
José Roig indica que està a favor de les dues mocions, d’Alternativa i del PP, però 
que no creu que una exclogui l’altra. 
 
María Pons reitera que amb l’únic que no estan d’acord és amb el punt 2 que 
assenyala noms i llinatges. Que estan d’acord amb l’exposició de motius i la resta 
de punts. 
 
Jordan Thomas assenyala que està d’acord amb les dues mocions i que com a 
opinió personal pensa que podrien estar totes les setmanes condemnant actes 
d’aquest tipus. 
  
 
14. MOCIÓ D’AMS-APIB I EL PI PER A LA CREACIÓ DELS PRESSUPOSTS 
PARTICIPATIUS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, són els que millor 
poden promoure la participació de la ciutadania i aplicar polítiques de proximitat. 

Com ja s’ha dit en nombroses ocasions en aquesta sala de plens, la participació 
ciutadana és una eina de transformació i progrés social molt potent, i per 
participació ciutadana no s’entén limitar-se a escoltar i recollir opinions de les 
ciutadanes que venen al despatxos o van a algunes de les reunions que convoca 
l’Ajuntament, cal prendre el compromís de fer la participació ciutadana efectiva i 
real, dotant-la de un poder decisori real per a que pudin incidir en el dia a dia dels 
diferents àmbits de l’Administració pública. A més, la participació ciutadana pot 
millorar la solidaritat i la convivència entre la ciutadania i els diferents nuclis del 
municipi. La ciutadana, al tenir veu i poder formar part de la toma de decisió 
s’adona que totes som iguales. 

L’Equip de Govern i el Ple han manifestat repetides vegades el seu compromís amb 
la transparència i la participació ciutadana, a aquesta legislatura s’ha aprovat el 
primer Reglament de Participació Ciutadana i el primer Portal de Transparència de 
la historia de l’Ajuntament. A més, el Batle a nombroses ocasions ha exposat el seu 
compromís d’impulsar la transparència i la participació ciutadana. 
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El pressupost municipal és una de les màximes expressions de l’autonomia 
municipal i de la voluntat política de qualsevol ajuntament, ja que plasma en forma 
d'inversions concretes les polítiques que es volen dur a terme a cada municipi. 
Donat que la gestió pressupostària és un tema d’especial interès que afecta a tots 
els blanencs i blanenques el pressupost municipal hauria de ser un dels documents 
més treballats i consensuats amb la mateixa ciutadania i el teixit associatiu. 

Els Pressupostos Participatius són una forma de participació de la ciutadania 
mitjançant la qual entre tota la ciutadania podem participar en l'elaboració d'una part 
del Pressupost Públic municipal. El Pressupost Participatiu ens permetrà establir de 
manera participada les principals necessitats quotidianes de la ciutat, incloure-les 
en el pressupost anual del municipi, prioritzant les més importants i realitzant un 
seguiment dels compromisos assolits. 

La principal aportació dels Pressupostos Participatius és l'assentament de la idea 
d'una ciutadania activa, fent partícip a la ciutadania de la marxa de la ciutat. 
Entendre, en definitiva, la gestió pública com una cosa que té a veure amb les 
nostres vides, i que podem no només participar, sinó també decidir sobre aquests 
assumptes públics. 

A més, podem establir una sèrie d'avantatges que han d'acompanyar el 
desenvolupament del procés: més transparència i eficiència en la gestió municipal, 
en compartir entre tots el debat sobre en què es gastaran els nostres impostos; 
millora de la comunicació entre administració i ciutadania, generant espais 
d'interlocució entre polítics, ciutadania, col·lectius i personal tècnic; es tracta d'un 
procés autoregulat, és a dir, que són els propis participants els que decideixen com 
han de regir el procés; fomenta la reflexió activa i la solidaritat ja que tota la 
ciutadania tenen l'oportunitat de conèixer i dialogar sobre els problemes i demandes 
de la resta. 

Son ja molts municipis a les Illes Balears els que han impulsat experiències de 
pressupostos participatius, en què els ciutadans poden proposar, influir i decidir 
directament sobre els pressupostos públics, mitjançant processos de participació 
ciutadana. A més, en molts municipis s’ha elaborat un Reglament del Pressupost 
Participatiu, un document on es defineix com es farà efectiva la participació, els 
actors (associacions i persones a títol individual), el tempo dels processos 
participatius, els mecanismes d’informació pública, etc. Al nostre entendre per tal 
que aquestes experiències siguin reeixides és fonamental que el debat amb la 
ciutadania que requereix el pressupost participatiu s’exerceixi d’una manera gradual 
i continuada. 

Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prenguin els acords 
següents: 
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1r.- Que s'introdueixi al Reglament de Participació Ciutadana un article amb el text 
consensuat pels partits de l'oposició amb el Regidor de Participació Ciutadana 
referent als pressupostos participatius. 

2n.- Que es convoqui per part de Batlia una audiència pública dels pressupostos de 
l'any 2019, abans de l'aprovació inicial dels mateixos, perquè la ciutadania i les 
associacions puguin formular propostes o suggeriments en un espai creat per a tal 
efecte”. 

D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i cinc vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual assenyala que els pressupostos participatius sap que agraden a 
alguns batles pedanis, també a ells i a bona part de la ciutadania. 
 
José Roig indica que, amb aquesta proposta, cada persona o col·lectiu podrà 
presentar propostes i això no suposa cap problema, a més que les propostes no 
són vinculants. També creu que el regidor de participació ciutadana, Toni Matas, hi 
està totalment a favor i li agradaria que en digués alguna cosa.  
 
Jordan Thomas manifesta que a Algaida, Llucmajor i Calvià també ho han demanat. 
Que creu que les propostes haurien de ser vinculants.  
 
El batle diu que ells tenen contacte directe amb la gent i també recull idees de 
diferents grups sense cap problema. Que no entén l’afany que tenen ells de 
participació quan no tornen a saber res dels seus companys de partit amb qui es 
presentaren a les eleccions. O sigui que no participen ni amb els seus ni han tornat 
a fer reunions participatives ni participen en les reunions de l’Ajuntament com 
l’Agenda 21.  
 
Jaume Amengual exposa que quan el batle no sap que dir, sempre es posa amb els 
altres partits i ells tenen el seu propi sistema de participació. 
 
José Roig indica que, sobre el que han parlat de la vinculació de les propostes, sí hi 
ha partides vinculant i que el PP ha fet primàries i a Santanyí hi ha participat molt 
poca gent i manco a tota Espanya. Es demana on quedaria constància del que 
demana la gent i on poden anar a fer propostes, que no sigui el despatx del batle. I, 
finalment, vol fer constar que hi ha altres municipis del PP que tenen pressuposts 
participatius i que el futur ve per aquí.  
 



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

18 
 

 

Jordan Thomas assenyala que el batle hauria de deixar de predicar i de ficar-se 
amb els altres partits. Que el PP no és exemple de res per criticar els altres partits i 
que hi ha persones del PP que estan d’acord amb els pressuposts participatius. 
 
El batle indica que ells gestionen amb participació, reunions amb persones, 
empresaris i altres col·lectius i que si parla dels companys d’altres partits i de les 
seves queixes és perquè només ho venen a contar a ell.  
 
 
15. MOCIÓ DEL PP EN CONTRA DELS ACTES VANDÀLICS TURISMOFÒBICS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 

“El turisme és un sector imprescindible per a l'economia de les Illes Balears i dels 
seus ciutadans, a més d'un sector de futur, dins el qual, les Illes Balears tenen una 
posició de lideratge i un gran potencial per a generar ocupació i riquesa.  

Més del 30% de l'ocupació a les Illes Balears està generada directament per la 
indústria turística. Això ens ha permès situar a la nostra comunitat en la primera a 
superar la greu situació econòmica dels darrers anys.  

Pel que fa al conjunt nacional, el turisme suposa el 11’1% del PIB nacional i el 
13’4% de l'ocupació total generant uns 2’5 milions d'ocupacions directes.  

L'aprovació de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, va 
suposar un punt d'inflexió en la implantació d'un model turístic que va apostar 
decididament per a la millora de l'oferta i va facilitar a la indústria la reconversió i 
modernització dels seus establiments, circumstància que ha possibilitat la 
recuperació del mercat i ha situat a les nostres illes entre una de les principals 
destinacions europees.  

No obstant tot l'anterior, la veritat és que des de fa algun temps s'han manifestat 
una sèrie d'accions vandàliques que, impulsades per determinats col·lectius, 
atempten contra els interessos turístics de la nostra comunitat. 

D’altra banda les polítiques que durant aquesta legislatura s’han dut a terme des del 
Govern del pacte d’esquerres, han estat mesures que enfora d’incentivar la millora 
del destí turístic i de facilitar el funcionament del sector, han generat entrebancs, 
prohibicions i sentiments d’aversió i de manca d’empatia amb el turisme. 

Les primeres accions van tenir lloc la temporada passada. Es tractaven d’accions 
intimidadores que tenien com a objectiu boicotejar la temporada turística a les Illes 
Balears, i que tenien el seu origen en una campanya organitzada de sabotatge 
contra el sector, que també havia tingut les seves rèpliques en diferents comunitats 
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autònomes d'indubtable rellevància turística com són la Comunitat Valenciana, 
Catalunya i el País Basc.  

Davant això, el Partit Popular va presentar a les institucions balears per a la seva 
aprovació,  propostes i mocions amb l’objectiu de donar suport al nostre  principal 
sector econòmic i productiu, estar al costat dels nostres turistes i visitants i rebutjar 
de forma determinant i públicament aquestes accions totalment condemnables i 
perjudicials per a Balears com a destí turístic de referència internacional i que té 
com a un dels seus punts forts la seguretat.  

Lamentablement, gairebé cap de les administracions governades per pactes 
d'esquerres, es sumaren a condemnar aquestes accions de turismofòbia. 

Avui, un any després,  veim novament com es tornen a repetir aquests atacs cap al 
turisme i els turistes de Balears, amb els fets vandàlics que van tenir lloc a Palma 
pel col·lectiu Arran  i a l’aeroport de Palma per un grup de la plataforma  “Ciutat per 
a qui l’habita”. Lamentablement tampoc no hem vist en aquesta ocasió que la 
Presidenta del Govern Francina Armengol, hagi manifestat el seu rebuig exprés 
davant aquests actes turismofòbics. 

La Ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto a la seva visita a Mallorca 
del mes de juliol 2018, ha minimitzat  la importància d’aquests actes dient que són 
puntuals, la qual cosa no deixa de ser preocupant. Encara que es tractin de petits 
grups antiturístics, aquestes protestes i actes vandàlics poden ser coneguts a nivell 
internacional, d’aquí la importància de cuidar la imatge del destí i de què les 
administracions condemnin qualsevol tipus d’acció en aquests sentit.  

Davant els fets esmentats, els empresaris i hotelers a Balears, CAEB, FEHM, han 
demanat a les administracions i en concret a la Ministra Reyes Maroto, mesures per 
a aturar la turismofòbia a les illes, després dels darrers casos de manifestacions i 
pintades contra el turisme a Balears, però que també es produeixen a altres indrets 
d’Espanya. S’ha reivindicat també que al turisme se li doni la importància que es 
mereix. 

Aquesta campanya radical contra el turisme en les Illes Balears posa en risc 
l'evolució positiva de les dades, que mostren que la indústria turística a les Illes 
Balears és un sector econòmic estratègic i molt necessari per a crear riquesa, llocs 
de treball i aconseguir un òptim desenvolupament social.  

Per tot això, hem de defensar novament al sector turístic com a part de la nostra 
identitat hospitalària i demostrar amb fets que estam al costat dels nostres turistes i 
visitants davant aquests atacs totalment injustificats i gratuïts. 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció dels següents                        
ACORDS: 



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

20 
 

 

 

PRIMER.- L’Ajuntament de Santanyí condemna qualsevol acció violenta, acte 
vandàlic o manifestació fòbica contra els interessos turístics de les Illes Balears.  

SEGON.- L’Ajuntament de Santanyí insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i 
Turisme del Govern de les Illes Balears a actuar amb contundència davant els actes 
vandàlics contra el sector turístic o manifestacions de fòbia explicita contra les 
persones que ens visiten i en particular, a perseguir judicial o administrativament els 
actes vandàlics concrets que es produeixin, en la modalitat que sigui, susceptibles 
de ser sancionats, o bé denunciar-los davant la Fiscalia i, si escau, personant-se en 
qualsevol diligència que estigués oberta per aquesta raó.  

TERCER.- L’Ajuntament de Santanyí insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i 
Turisme del Govern de les Illes Balears a impulsar mesures per a protegir la imatge 
turística de les Illes Balears i preservar el seu prestigi com a destí hospitalari i de 
qualitat per combatre els efectes d'aquesta campanya intimatòria pugui tenir sobre 
els potencials visitants que tinguin previst triar a les Illes Balears com la seva 
destinació turística.  

QUART.- L’Ajuntament de Santanyí insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i 
Turisme del Govern de les Illes Balears, que conjuntament amb els diferents 
Consells Insulars i Ajuntaments es dugui a terme  una campanya pro-turisme, per 
tal d’apropar aquesta important indústria a la ciutadania amb l’objectiu de 
revaloritzar la figura del turista i del fet turístic com a font de beneficis per al conjunt 
de la societat. 

CINQUÈ.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Ministeri de Indústria, Comerç i 
Turisme,  que prengui consciència d’aquesta situació i que inicií les mesures 
necessàries, dins del seu marc competencial, perquè fets com aquests no es tornin 
a produir”. 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i EL PI), dos vots en contra (AMS-
APIB) i una abstenció (PSIB-PSOE), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual manifesta que no han localitzat encara a la seva moció els actes 
vandàlics als quals fa referència el títol de la moció. Que l’Ajuntament de Santanyí 
no ha de condemnar cap manifestació, sempre que sigui pacífica, sinó que l’ha de 
respectar, en això es basa la democràcia. Que l’Ajuntament no pot sol·licitar 
contundència davant manifestacions pacífiques, sinó que les ha de respectar, en 
això es basa la democràcia. Que on han tengut actes vandàlics ha estat aquí, al 
nostre municipi, i es per això que proposen una declaració institucional, 
condemnant qualsevol acte vandàlic i explícitament les pintades que en les darreres 
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setmanes s’han succeït al nostre municipi. 
 
José Roig assenyala que li agradaria que es llevàs la referència a les 
manifestacions. 
 
Jordan Thomas indica que les referències a les manifestacions s’estén que es 
tracta d’altres tipus. Que Francina Armengol i la ministra de Turisme han 
condemnat qualsevol expressió contra el turisme, però que no estan d’acord amb 
aquesta moció ni volen fer el joc al PP ni ballar-los la jota. 
 
El batle explica que la referència a la manifestació és una forma d’expressar-se i no 
poden treure les coses de context. Que hi ha hagut pintades, actes contra terrasses 
o a aeroports i altres manifestacions fòbiques. 
 
Jaume Amengual demana quins actes concrets hi va haver a l’aeroport i quines 
pancartes. 
   
 
Seguidament i per unanimitat s’aprova declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
el punt següent: 
 
 

16.  MOCIÓ DEL PP DE CONDEMNA DAVANT QUALSEVOL ACTE DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Vista la moció de referència que diu: 

“Aquest Ajuntament, no pretén interferir en les competències del poder judicial, 
tenim clar quin és el nostre posicionament polític, així doncs: 

L’Ajuntament de Santanyí desitja mostrar la seva més enèrgica condemna davant 
qualsevol acte de violència masclista i mostrar el seu respecte i solidaritat a les 
dones que han sofert dites agressions. 

El nostre rebuig més absolut a qualsevol acte que tengui o pugui tenir com a 
resultat un dany o sofriment a les dones per el fet de ser-ho i lesioni o sigui 
susceptible de lesionar la seva dignitat, integritat o llibertat.  

Aquets actes masclistes trenquen la convivència respectuosa entre persones i és 
per això que l’Ajuntament de Santanyí desitja destacar que tots els actes similars, 
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en quant a violacions dels drets humans, estan fora de lloc, ja que totes les 
persones tenim dret a conviure dignament. 

Som conscients, que encara queda per fer en la defensa dels drets fonamentals de 
les dones i també d’altres col·lectius, en la protecció de la integritat i en la batalla 
contra la violència, per això, desitgem reafirmar el nostre compromís en la lluita i 
treball per la seva eradicació com una prioritat en la nostre agenda política. Amb 
aquesta finalitat, es desenvolupen tota una sèrie d’activitats, a través de l’Estratègia 
local per la igualtat, del Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències 
masclistes i del programa Genèrica. 

Per tal de continuar amb la nostre tasca i mostrar el rebuig i tolerància zero cap a 
aquets actes de violència, el Partit Popular, proposa al ple de Santanyí que adopti 
els següents acords: 

- No compartir la sentència dictada per l’Audiència Provincial de Navarra 
dictada en contra La Manada. 

- Clarificar, que el terme de persona non grata és utilitzat en diplomàcia amb 
un significat legal específic i que en un ús no diplomàtic, qualificar a algú de 
persona non grata no té cap conseqüència jurídica, inclusiu, quan qui es 
pronuncia sigui una administració pública, per lo que tan sols significa que la 
persona no és del gust dels membres de l’òrgan que van optar per aquesta 
distinció.  D’aquesta manera,  l’Ajuntament de Santanyí, per no entrar en 
contradicció amb les declaracions politiques aprovades, declara que en el 
municipi de Santanyí no és ben vinguda cap persona que atempti 
contra els drets humans, i especialment els referits a les violències 
masclistes. 

- Donar suport, com hem fet fins ara, a les mobilitzacions que siguin 
convocades en el nostre municipi, mostra de soronitat per exigir la fi de les 
violències masclistes”. 

Sotmesa a votació aquesta moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
17. DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTION I ASSUMPTES GENERALS  
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17-a El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 25 de juny de 2018, de l’expedient núm. 7/2018 de modificació de crèdit en el 
pressupost municipal de 2018, per transferència de crèdits.  
 
17-b El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 2 de juliol de 2018, de l’expedient núm. 8/2018 de modificació de crèdit en el 
pressupost municipal de 2018, per generació de crèdits.  
 
17-c En compliment del que preveu la Llei 15/2012 de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, la  intervenció d’aquest Ajuntament presenta el 2n      
trimestre de l’any 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. 
 
 
18. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Miquel Rigo assenyala que esperava que amb motiu del dia mundial del plàstic es 
fes qualque cosa a les festes i s’intentàs reciclar més, però que dóna l’enhorabona 
a Salvador Ferrer per escriure al seu facebook aquest dia, encara que al facebook 
de l’Ajuntament no hi aparegués cap comentari. 
 
El batle manifesta que es fan campanyes de conscienciació, que s’han canviat i 
augmentat els contenidors de reciclatge, que aquest municipi és dels que més han 
augmentat el reciclatge, que es parla de fer vaixelles reutilitzables, que s’han 
repartit senalles i bosses de paper a comerços i que s’han comprat dos cotxes 
elèctrics. 
 
Salvador Ferrer exposa que va escriure al seu facebook per conscienciar la 
població.  
 
 
19. PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual planteja les següents qüestions: 
 
“1a Ens han fet arribar comentaris sobre Sa Torre Nova, que pareix que s’hi ha vist 
llum en alguna ocasió. Ens agradaria saber si des del govern en saben res i si ens 
poden aclarir el què. 
2a  Dia 3 de setembre acaba el termini per presentar de plaques solars 
subvencionables, ens agradaria saber quins projectes s’han presentat. 
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3a Ens han fet arribar un cert malestar pel canvi de dia de mercat cada vegada que 
cau en dia festiu. A Sineu, per exemple, això no passa. Aquesta política no permet 
a la gent de Santanyí que fa feina al municipi anar al mercat ni tant sols els dies 
que són festius al poble. Recordam una moció del Partit Socialista en la mateixa 
línia. Si tenen pensat canviar aquesta política. 
4a Què pensa el batle d’una recollida selectiva porta a porta?” 
 
Miquel Rigo assenyala que el parc de la Residència a s’Alqueria Blanca està molt 
abandonat i que la pista de pàdel que sortia als pressuposts ja no hi surt ni s’ha 
feta.  
 
José Roig demana si es va censurar l’escrit de l’Associació Hotelera que no ha 
sortit al programa de festes de Cala d’Or.  
 
Jordan Thomas demana si hi ha alguna novetat respecte dels parcs de calistènia i 
si se’n farà algun altra, i què s’ha fet al Fortí. 
 
El batle contesta que ara ja no és possible llevar el bar des Fortí i s’està negociant 
amb la Fundació. Que quan es pugui es farà un altre parc de calistènia. Que al 
programa de festes de Cala d’Or no varen voler entrar en controvèrsies entre el 
president i la junta directiva i Bárbara Xamena en va parlar amb ells. Que mirarà 
què ha passat amb la  pista de pàdel de s’Alqueria Blanca i sobre el parc ja 
demanen pressupost. Que s’ha fet una reunió amb la Sra. Garrido per explicar la 
ronda de s’Alqueria, a la qual només hi va assistir Miquel Rigo. Que això dels 
mercadets sempre ha estat així, fins i tot abans dels seus padrins. Que s’està 
mirant de posar plaques solars a la piscina de Cala d’or. Que mirarà això de sa 
Torre Nova perquè no en sap res. Que la recollida selectiva s’ha de fer a Santanyí 
el 2019 i s’ha de millorar amb els grans generadors i a Santanyí la recollida porta a 
porta no es pot fer a edificis grans i s’ha de modernitzar l’estació de transferència 
de Campos que ara mateix causa molts de retards en la recollida de fems.   
 
Jaume Amengual vol fer un prec perquè s’arribi a un acord amb la recollida 
selectiva porta a porta. Que el termini per demanar les plaques solars acaba el 3 de 
setembre i que l’argument històric dels mercadets es pot canviar perfectament. 
  
José Roig assenyala que el batle no li ha contestat.  
 
Jordan manifesta que va ser convidat a la reunió amb la Sra. Garrido, però que en 
va excusar l’assistència per motius laborals. 
 
El batle indica que el Consell no farà de moment el Parc de Bombers el 2018 ni 
possiblement en el que queda de legislatura, per la qual cosa vol mostrar el seu 
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rebuig o sorpresa en un tema tan important per a Santanyí. I,  a més, no han posat 
el metge a Cala d’Or 24 hores ni l’ambulància medicalitzada. 
 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 10,15 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


