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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIJOUS DIA 31 D’OCTUBRE DE 2019  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia trenta-u d’octubre de 
dos mil denou, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència de la batlessa, María C Pons Monserrat, les persones 
que a continuació es relacionen, que integren la majoria de la Corporació municipal, 
per celebrar sessió ordinària i pública. Quan són les 9 hores, la Presidència declara 
obert l’acte. Hi manca Mateo Nadal Clar, que ha excusat la seva absència.    
 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Joan Gaspar Aguiló Martínez (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Francisca Rosselló Rigo (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
María Monserrat Bennasar (PP) 
Jaume Amengual Bonet (SUMA) 
Cristian García Fernández (SUMA)  
Bárbara Concepció Rigo Cabot (SUMA)  
Miquel Rigo Rosselló (SUMA) 
Antònia Suau Sbert (SUMA) 
Julio Miguel Fuster Culebras (PSIB-PSOE) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE)  
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
1.-APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, 29 
D’AGOST I 21 D’OCTUBRE 
 
S’aproven per unanimitat. 
 
2.-DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 585/2019, de data 20 d’agost, fins al 699/2019, de 
data 28 d’octubre, del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
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3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 19 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 19 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2019 (TRA 10/19)  
 
1.Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 21 d’octubre de 
2019, on es detalla la justificació de les transferències. 
 
2.Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 21 d’octubre de 2019, ha 
emès el dictamen preceptiu, on es fan constar les operacions de modificació de 
crèdit que es proposen per atendre a les despeses esmentades, i d’acord amb allò 
que es preveu en el capítol I Secció 2ona. a l’article 179 del TRLRHL aprovat pel 
RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 40 a 42 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base 13 de les bases d’execució del pressupost per 
a 2019, la Batlia proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost d’aquest 
Ajuntament per transferències, d’acord amb el següent detall: 
 
ALTES DE CRÈDITS 
 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Inversions edificis ad general  11 92001 63294 01 20.000,00 
Obres clavegueram 11 16001 61995 01 45.000,00 
Fons Cultural 14 33401 22609 01 15.357,15 
 TOTAL 80.357,15 
 
BAIXES DE CRÈDITS 
 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Transf.capital Consorci rec.sociosanitaris Centre de dia 
Cala d’Or 

13 23104 75391 01 80.357,15 

 TOTAL 80.357,15 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril Reguladora de les Bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 
DE 2020 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ EXERCICI 2020. 
 
D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’ha sotmès a través del portal 
web de l’Ajuntament de Santanyí a consulta pública la modificació de les ordenances 
fiscal per a l’exercici 2020 per tal d’obtenir l’opinió dels afectats. 
 
Durant aquest tràmit de consulta pública els ciutadans, organitzacions i associacions 
que així ho han considerat han  pogut fer arribar les seves opinions mitjançant el 
formulari de contacte disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Santanyí. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
A la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2020 
formulada s’estableixen com a criteris: 
 

OF DESCRIPCIO Modificació proposada 

OF.T02 Obertura 
establiments 

Adaptació llei 6/2019 de 8 de febrer que modifica Llei 
d'activitats de les IB 7/2013 

OF.T13 Mercats i parades Incloure filmacions, gravacions, sessions fotogràfiques. 
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De conformitat amb l’article 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament té establerta la taxa 
per la realització d’activitats administratives de control, supervisió i verificació de 
llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables amb motiu de l’obertura 
d’establiments. 
La modificació d’aquesta taxa és per tal d’adaptar-la a la Llei 6/2019, de 8 de febrer, 
de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal•lació, 
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, que suposa canvis en la classificació, 
introduint les noves classificacions d’activitats i la superfície computable a efectes de 
les modificacions d’activitats permanents majors. 
 
De conformitat amb l’article 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament té establerta la taxa 
per parades de mercats, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants. 
La modificació ve donada per la inclusió a aquesta taxa dels aprofitaments especials  
específics per filmacions, gravacions o fotografia comercial de caràcter cinematogràfic 
o publicitari a terrenys d’ús públic local. 
 
Vists els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció dels 
següents A C O R D S: 
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació 
de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

 
OF.T02 Taxa per taxa per la realització d’activitats administratives de control, 
supervisió i verificació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions 
responsables amb motiu de l’obertura d’establiments . 
 
L’article 5 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 5. Quota tributària. 
 

TIPUS D’ACTIVITAT O INSTAL·LACIÓ TARIFA/€ 

ACTIVITATS PERMANENTS MAJORS  

 FINS A 150M2 * 700,00 

DE 150M2 FINS A 500M2 * 700,00€ + 0,30€/m2 que excedeixi de 150 
 DE 500M2 FINS A 1.000M2 * 805,00€ + 0,24€/m2  que excedeixi de 500 
 DE MES DE  1.000M2 * 925,00€+0,18€/m2 que excedeixi de 1.000 
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ACTIVITATS PERMANENTS MENORS 500,00 

ACTIVITATS PERMANENS INNOQÜES 200,00 

ACTIVITATS NO PERMANENTS MAJORS  

AFORAMENT FINS 250 100,00 

AFORAMENT DE 251 A 500 150,00 

AFORAMENT DE 501 A 1.000 200,00 

AFORAMENT DE 1.001 A 2.000 250,00 

AFORAMENT DE MES DE 2.000 300,00 

ACTIVITATS NO PERMANENTS MENORS 75,00 
ACTIVITATS  NO PERMANENS INNOQÜES 50,00 
ACTIVITATS ITINERANTS MAJORS  

Fins 15 dies 100,00 
De 16 a 45 dies 150,00 
De 46 dies a 3 mesos 200,00 
ACTIVITATS ITINERANTS MENORS  

Fins 15 dies 75,00 
De 16 a 45 dies 100,00 
De 46 dies a 3 mesos 150,00 
ACTIVITATS ITINERANTS INNÒQÜES  

Fins 15 dies 50,00 
De 16 a 45 dies 75,00 
De 46 dies a 3 mesos 100,00 
CANVIS DE TITULARITAT 150,00 
  

* En les modificacions d'activitats permanents majors, la superfície computable 
correspondrà a la superfície modificada o ampliada si es tracta de modificacions 
simples o importants. La superfície computable correspondrà a la totalitat de 
l'activitat quan es tracti de modificacions substancials.     
     
OF.T13  Taxa per ocupació del domini públic amb instal·lació de parades de 
mercats, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions, i indústries 
del carrer i ambulants que passarà a denominar-se  Taxa per aprofitaments 
especials mitjançant parades de mercats, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions, i indústries del carrer i ambulants, filmacions, 
gravacions, fotografia i altres activitats similars a terrenys d’ús públic local. 
 
L’article 4 queda redactat de la següent manera: 
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Article 4. Quantia 
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en les 
tarifes contingudes en l’apartat següent: 
2.Les tarifes de la taxa són les següents: 
 
TARIFA EUROS 

1.LLoc de peix  
1.1 Lloc de peix (mesos de novembre a 
març) 

100,00 mensuals  o cànon    

1.2 Lloc de peix (mesos d’abril a octubre) 350,00 mensuals o cànon 
2.Llocs del mercat de Santanyi,ml o fracció 
al dia 

 

2.1Fins a 4 ml 6,22 
2.2 El que excedeixi de 4m.l per metre 1,34 
3.Llocs en altres mercats ml o fracció al dia  
3.1Fins a 4 ml 3,11 
3.2 El que excedeixi de 4m.l per metre 0,67 
4.Llocs a mercats i fires eventuals m.l. o 
fracció dia 

0,46 

5.Llocs d’esplai(tómboles, atraccions, circs , 
teatres,m2 o fracció dia    

0,46 

6.Filmacions, gravacions o fotografia 
comercial de caràcter cinematogràfic o 
publicitari 

 

6.1 Per m2/ dia tarifa general (tarifa mínima 
50€). 

5,06 

6.2 Per m2/ dia per espais auxiliars 
(aparcament, campament base....) si n’és el 
cas. 

0,25 

6.3 Serveis de policia local per efectiu hora 28,00 
6.4 Serveis de brigada municipal per efectiu 
hora 

21,00 

  

L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 6. Normes de gestió, liquidació i recaptació.  
1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta 
Ordenança, que tenguin caràcter regular i continu (com per exemple l’ocupació dels 
llocs dels mercats), s’abonaran per mesos anticipats mitjançant rebut. 
Així, la quantia mínima a abonar, pel que fa als llocs dels mercats, serà la resultant 
d’aplicar les tarifes establertes en l’article 4 de Aquesta ordenança corresponent a 
l’aprofitament de les vegades per setmana que es realitzi el mercat i liquidat per 
mesos de forma anticipada, sense que es pugui fraccionar ni dividir aquesta 
liquidació mensual. 
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2. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta 
Ordenança que no tenguin caràcter regular i continu, s’abonaran mitjançant 
autoliquidació al moment de la presentació de la sol·licitud. 
3. Les persones autoritzades hauran d’exhibir el justificant de pagament quan la 
persona autoritzada per l'Ajuntament les requereixi a aquest efecte, tenint en 
compte que en cas de no fer-ho, podrà ser expulsat del lloc que s’ocupi.  
 

Segon- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant 
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el BOIB. 
Publicar l’anunci d’exposició en un del diaris de major difusió de la comunitat 
autònoma. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que tenguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos en l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria d’onze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc vots en contra 
(SUMA), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
Jaume Amengual manifesta que no hi poden votar a favor perquè no es modifica 
l’ordenança de fems, que té dues zones diferents i perquè hi ha discriminació a 
causa de la diferència de quotes, cosa que ja varen denunciar l’any passat. 
 
Maria Pons exposa que s’afegeix una nova taxa per fer rodatges al nostre municipi. 
Que s’han fet comprovacions i estudis. Que el servei de recollida de fems no acaba 
la concessió fins el 2021 i no pot tenir pèrdues. I que, de moment, no es modifica la 
taxa de fems i es farà un bon estudi per canviar les quotes tributàries.   
 
Juli Fuster diu que hi votaran a favor perquè entenen que avui s’aprova una 
modificació concreta i espera veure l’estudi de la taxa. 
 
5.- INFORMACIÓ PERIÒDICA DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A DATA 30-
6-2019 
 
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 30-6-
2019, 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. 
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6.- APROVACIÓ DE LA SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES DEL CATÀLEG DE 
PATRIMONI  
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD PER A LA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DE LA DOCUMENTACIÓ DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
HISTÒRIC I ARTÍSTIC DE SANTANYÍ 
 
Vist l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de Mallorca 
de data 18.12.2015, la documentació realitzada per l’equip redactor del Catàleg de 
protecció del patrimoni històric i artístic del municipi de Santanyí, aprovada pel Ple 
d’aquest Ajuntament en sessió de dia 30.04.2019 i exposada a informació pública 
per un termini de 45 dies hàbils. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública s’ha presentat una única al·legació, 
que s’ha informat pels serveis tècnics municipals. 
 
Atès els informes tècnic, jurídic i d’intervenció; s’acorda: 
 
1.- Desestimar l’al·legació presentada per Joan Cerdà Ripoll en representació del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Mallorca, pels motius assenyalats a l’informe 
jurídic.. 
2.- Aprovar la documentació del Catàleg de protecció del patrimoni històric i artístic 
del terme municipal de Santanyí. 
3.- Remetre novament tota la documentació a la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme per a la seva aprovació definitiva”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria d’onze vots a favor (PP i PSIB-PSOE)) i cinc abstencions 
(SUMA), l’aprovació d’aquest Catàleg de Protecció de Patrimoni Històric i Artístic 
del municipi de Santanyí.  
 
7.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’ATORGAMENT DE LA MEDALLA 
D’OR DE LA VILA DE SANTANYÍ A MIQUEL ADROVER BARCELÓ 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“En el Ple de 29 d’agost de 2019 es va aprovar inicialment  l’expedient per a 
l’atorgament d’aquesta medalla i va ser designada Ricarda Vicens Schluhe jutgessa 
instructora, exposat al públic per un període de quinze dies d’acord amb l’article 14 
del Reglament especial d’honors i distincions d’aquest Ajuntament no s’ha presentat 
cap reclamació o objecció. 
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Per això es proposa l’atorgament d’aquesta medalla a Miquel Adrover Barceló”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquest expedient. 
 
Jaume Amengual manifesta que hi votaran a favor perquè aquesta vegada s’ha 
aplicat el Reglament d’Honors i Distincions. 
 
8.- MOCIÓ CONJUNTA DE DECLARACIÓ DE LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Tota la comunitat científica reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els 
ecosistemes, es troben en perill greu, prova d'això són els recents informes sobre 
l'estat de la biodiversitat de l’IPBES (Plataforma Intergovernamental en Biodiversitat 
i Serveis dels Ecosistemes) i sobre l'escalfament global de 1,5ºC del IPCC (Grup 
Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic), que alerten d'un rumb que porta a 
l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan 
amenaçades per l'activitat humana. També s'està a prop del punt de no retorn 
davant el canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria 
suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable 
d'espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes 
interrelacions ecosistèmiques.  

En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la 
situació. Admetre les evidències científiques i emprendre el camí proposat cap a la 
reducció de les emissions és l'única manera de protegir l'existència d'un futur per al 
municipi. La ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita, 
també a nivell municipal. L'Ajuntament pot tenir un paper clau en la formació, 
educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i en realitzar una 
adaptació a les conseqüències de l'increment de la temperatura global. 

Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos 
polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent 
assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Es fa imprescindible, per tant, 
un full de ruta vinculant i realista a l’altura de la situació d’emergència i amb 
recursos per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta. 

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



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

10 
 

 

1. Declarar la situació d’emergència climàtica i treballar des de totes les àrees per 
implementar polítiques sostenibles i que respectin l’entorn, especialment les 
accions programades en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).  

2. Promoure campanyes de sensibilització per implicar la ciutadania i apostar per 
l’educació ambiental, informant de l’emergència climàtica. 

3. Implementar polítiques per reduir residus entre la ciutadania i en les activitats 
municipals: 
- Avançar cap a un model energètic sense emissions, prioritzant energies 
renovables.  
- Promoure les mesures d’estalvi i eficiència energètica als edificis públics. 
- Destinar recursos públics per anar a un model energètic net i sostenible. 
- Potenciar i protegir zones verdes públiques. 
- Anar cap a una mobilitat sostenible, establir un pla per crear espais per a vianants, 
foment de l’ús de la bicicleta, ús racional dels vehicles...... 
- Avançar, entre altres, cap a una economia local i de proximitat. 

4. Establir la justícia i transparència, com a pilars fonamentals de totes les mesures 
que s’apliquin en aquesta transició. 

5. Vetllar, dins de les nostres possibilitats i competències, per evitar qualsevol 
explotació de l’home per l’home, posant especial esment en les qüestions de 
gènere o de col·lectius vulnerables. 

6. Iniciar la necessària adaptació del municipi a la crisi climàtica, per tal de 
minimitzar les conseqüències sobre la població de les onades de calor, la 
irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres manifestacions 
que ja s'estan produint. 

7. Crear un mecanisme de presa de decisions ciutadanes de caràcter vinculant amb 
competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures 
adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i 
quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment 
la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables”. 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
 
9.- MOCIÓ DE SUMA PER A QUE ELS DIES DE MERCAT DE SANTANYÍ SIGUIN 
SEMPRE ELS DIMECRES I DISSABTES INDIFARENTMENT DE SI ES DIA 
FESTIU  
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Vista la moció de referència que diu: 
 
“Des del nostre punt de vista, consideram que s’hauria de mantenir els dies de 
mercat en dimecres i dissabtes tot i que siguin dates festives, per tota una sèrie de 
motius. 
 
Amb els canvis actuals no es dóna l’oportunitat als mateixos santanyiners que fan la 
seva jornada habitual de feina de dilluns a divendres, de poder gaudir d’un 
dimecres de mercat. Tampoc es donen les condicions per a poder anar en dissabte 
al mercat a totes aquelles persones que habitualment fan feina en aquest dia. 
 
També és una evidència que s’obliga als diferents mercaders que hi vénen a 
vendre a canviar el seu dia normal de venir a Santanyí, havent-se de plantejar si els 
convé més o no, venir el dia que habitualment treballen en un altre indret. 
 
A més, es desaprofita el fet que pugui venir altra gent de Mallorca al mercat, que, al 
ser festiu, podria passar el dia a Santanyí. En aquest sentit, també es despista una 
gran quantitat de turistes que es dirigeixen al poble pensant que els dies de mercat 
són els habituals. 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord:  
 
1r-. Que els dimecres i dissabtes que caiguin en dia festiu es mantengui el mercat a 
Santanyí”. 
 
Jaume Amengual manifesta que el seu grup duia aquesta qüestió en el seu  
programa electoral i que a la Comissió informativa no els varen dir res i els varen 
dir que eren oportunistes. Que celebren que no es canviïn els dies de mercat. Que 
es tan contents però que aquesta no és la política que varen dir que farien i que 
esperen una altra actitud per part de l’equip de govern. 
 
Juli Fuster exposa que hi votaran a favor i que s’alegren que s’aprovi ja que ells ja 
varen presentar aquesta moció.  
 
La batlessa exposa que el regidor de Comerç ja feia estona que feia feina amb 
unes enquestes, des del 2017. 
 
Toni Matas manifesta que els placers fa estona que ja deien que era una aberració 
canviar de dies. Que això de l’oportunisme ho va dir perquè ja feia temps que es 
reunien amb els placers, comerciants del poble i de la plaça i amb la gent del poble. 
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La batlessa exposa que sempre han pensat que eren els comerços i la gent del 
poble que ho havia de triar. I que també s’havien de tenir controlats els torns de 
feina de la policia local en dies de festa. Demana si volen fer una moció conjunta. 
 
Jaume Amengual assenyala que retiren aquesta moció i que ha estat una 
coincidència de temps i no oportunisme. 
 
10.- MOCIÓ DE SUMA PER INSTAR EL CONSELL A TENIR EN COMPTE LES 
NECESSITATS DELS CIUTADANS DEL MUNICIPI PER PODER ANAR EN 
TRANSPORT PÚBLIC A L’HOSPITAL DE MANACOR  
 
Vista la moció de referència que diu: 

“El passat mes de setembre, diferents representants de Suma! Candidatura Local 
vàrem tenir una reunió amb el director general de Transports per parlar de diferents 
temes que afecten i preocupen als ciutadans d’aquest Municipi referent al transport 
públic, especialment, fins a l’hospital de Manacor. El director general es va mostrar 
molt disposat a canviar la situació actual i a millorar-la. Va dir que aviat es faria una 
nova adjudicació de les línies de bus i que es tendrien en compte. 

Algunes de les propostes que li vàrem fer arribar van ser: 

• A S'Alqueria Blanca, el problema més gros i urgent és que no hi ha bus que 
passi pel poble per anar a l'hospital de Manacor. S’han de desplaçar fins a 
Calonge o Santanyí per poder-hi anar. Si hi van des de Calonge, per 
exemple, parteix a les 15:10 i en menys de 30 minuts d'haver arribat a 
Manacor ja torna partir cap a Calonge i no hi ha d'altre fins l'endemà. Això 
implica que s’ha de tornar fins a Santanyí. 

• Un altre problema és que els caps de setmana no hi ha cap bus que hi vagi 
(com a mínim des de Santanyí). 

• Els busos que van de Cala D'or a Palma, en s'estiu, especialment els dels 
matins, a vegades no s'aturen perquè van plens i a vegades s'aturen però la 
gent a d'anar dreta perquè no hi ha lloc per a tots. 

• Creació d’una autèntica targeta única, en que si puges des de qualsevol 
poble, es puguin fer els transbords necessaris dins Palma per poder arribar 
allà on has d'anar sense necessitat de tornar a pagar tiquet. 

En un moment com l’actual, és totalment necessari potenciar el transport públic i fer 
tot el que estigui a l’abast de cada institució per a fomentar-lo. Els ciutadans de 
qualsevol poble han de poder desplaçar-se fins al seu hospital de referència en 
transport públic i en uns horaris raonables. 
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És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents 
acords:  

 

1. Instar al Consell de Mallorca perquè tengui en compte totes aquestes 
reclamacions dels ciutadans del municipi de Santanyí a l’hora de signar el 
nou conveni de transport i que es faci el més aviat possible. 

2. Adoptar les mesures necessàries, dins les competències d’aquest 
Ajuntament, perquè els habitants de S’Alqueria Blanca, fins que es firmi el 
nou conveni, puguin anar i tornar a l’hospital de Manacor en transport públic”. 

 

Jaume Amengual manifesta que el 20 de setembre varen xerrar amb la Direcció 
General de Transports i el problema és que anar de s’Alqueria Blanca a l’Hospital 
de Manacor és difícil, per tant, s’ha de cercar una solució. 
 
Julio Fuster assenyala que el concurs de transports està a punt de resoldre’s i que 
en el transcurs del qual es varen exposar els problemes que hi ha a cada un dels 
nuclis. 
 
La batlessa explica que el 9 d’octubre es va reunir amb el Consorci de Transports. 
Que l’any 2015 ja va aconseguir que hi hagués transport des de Cala Llombards 
fins a l’Hospital de Manacor. Que el 9 d’abril del 2018 l’Ajuntament va fer 
al·legacions al pla de mobilitat de transport i es denunciaren una sèrie de fets. Que 
l’Ajuntament ja ha demanat una connexió directa dels busos que venen de Cala 
d’Or. I que hauran de votar en contra perquè el Consell de Mallorca no té cap 
competència en transports i que depenen del Consorci del Govern. 
 
Jaume Amengual manifesta que si a la Comissió informativa ho haguessin dit, 
haurien rectificat. 
 
La batlessa exposa que no és només canviar de nom i que tenen també 
l’oportunitat de retirar la moció i que la targeta de transports ja es tramita des de 
l’Ajuntament.  
 
Juli Fuster manifesta que s’abstendran perquè el concurs es resoldrà aviat. 
 
María Monserrat proposa que esperin que es resolgui el contracte i que es dugui i 
es redacti de nou al proper ple. 
 
Miquel Rigo indica que ja podrien haver informat de tot això a la comissió 
informativa. 
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La batlessa proposa tractar aquesta qüestió a la junta de govern local. 
 
Per tot això el grup de SUMA retira aquesta moció. 
 
11.- MOCIÓ DE SUMA PER DOTAR DE DESPATX I MATERIALS TÈCNICS 
ADEQÜATS ELS DIVERSOS GRUPS MUNICIPALS 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Atès l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que  indica que 
En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de 
la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de 
un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de 
ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación responsable del área 
de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios 
materiales y personales. 
 
Atès que hauria de ser una prioritat el fet que tots els grups dels representants 
polítics del municipi tenguessin les mateixes oportunitats davant els ciutadans. 
 
Atès que en els darrers mesos hi ha hagut algun canvi d’ubicació en les diferents 
dependències municipals. 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord:  
 
1r-. Dotar de despatx i de materials tècnics adequats, tal com indica el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de nou vots en contra (PP) i set vots a favor 
(SUMA i PSIB-PSOE), la no aprovació d’aquesta moció.  
 
Jaume Amengual manifesta que tenen tot el dret del món a demanar un despatx, 
d’acord amb l’article 27 del Reial Decret 2568 de l’any 1986 a la seu de 
l’Ajuntament. Que ara hi ha com a mínim quatre despatxos personals de l’equip de 
govern i que l’ATIB ha deixat fa poc temps el local que ocupava. I que l’inventari de 
béns de l’Ajuntament no està actualitzat i s’hi troba el pis del secretari. Però dotar 
els grups polítics de despatx és un tema de voluntat política i que ara és el moment. 
 
Juli Fuster exposa que hi estan totalment a favor i que es tracta d’una reivindicació 
que ve d’altres legislatures. 
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La batlessa assenyala que hi estan totalment d’acord perquè són 10 regidors i el 
seu grup municipal tampoc no té despatx. Que la Llei diu “en la mesura de les 
possibilitats”. Que hi ha molts de funcionaris que comparteixen despatx i que falta 
lloc. Que s’ha comprat l’edifici de veïnat per poder ampliar l’Ajuntament i no hi haurà 
cap problema. Que a l’oficina que ocupava l’ATIB s’hi instal·laran més serveis 
socials. I que fins ara han tengut a la seva disposició la sala de plens sense cap 
problema. 
 
Juli Fuster demana quan es farà l’obra de l’edifici del costat.  
 
La batlessa contesta que ara s’ha demanat un estudi topogràfic per poder estudiar 
la connexió entre els dos edificis i després es mirarà la qüestió econòmica per 
iniciar les obres. 
 
Jaume Amengual indica que els falta voluntat política per complir un decret i que a 
la resta d’ajuntaments aquest tema està solucionat. 
 
La batlessa manifesta que quan el PP tengui despatx, ells també en tendran a la 
vegada. 
 
12.- MOCIÓ DEL PSOE PER A L’APROVACIÓ D’UN RECONEIXAMENT 
EXPLICIT AL PROFESORAT, LA TASCA DOCENT I A LA COMUNITAT 
EDUCATIVA 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Dins del sistema educatiu, un element de màxima  importància són els i les 
docents. Aquest són els dipositaris de la confiança de les famílies, els  referents per 
l’alumnat i un dels puntals de la societat per assegurar la transmissió dels 
coneixements i de la saviesa, així com  uns dels principals motors de l’adquisició de 
les competències bàsiques per poder per a què els nostres fills i filles puguin  
créixer i desenvolupar-se dins de la societat amb les capacitats necessàries per 
adaptar-se als canvis que la mateixa societat produeix i que no podem obviar.  
 
Aquesta funció, que és la que ha tingut el professorat al llarg del temps, ha fet que  
per part de tothom se li donés un reconeixement social explícit i continuat  de la 
seva tasca i de la seva col·laboració en l’educació i la formació de tots. Ara bé , 
aquest reconeixement  ha de continuar i ha de ser unànim de tota la societat. No 
ens podem permetre cap ingerència que posi en dubte la seva capacitat així com la 
seva funció. 
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La funció docent  s’ha d’exercir en total llibertat i sense ingerències respecte a la 
manera de fer avançar o de transmetre els coneixements. Els article 20  i 27 de la 
Constitució Espanyola reconeixen  el dret a una educació i a la llibertat  de càtedra : 
 
La llibertat d'ensenyar i debatre sense veure’s limitat per doctrines instituïdes, la 
llibertat de dur a terme investigacions, difondre i publicar els resultats de les 
mateixes, la llibertat d'expressar lliurement la pròpia opinió sobre la institució o el 
sistema en què es treballa, la llibertat davant la censura institucional i la llibertat de 
participar en òrgans professionals o organitzacions acadèmiques representatives. 
Tot el personal docent ha de poder exercir les seves funcions sense patir cap 
discriminació i sense por de repressió per part de l'Estat o de qualsevol altra 
instància " 
 
També és cert que la funció docent s’ha d’exercir dins de la norma vigent i  
respectant tant els principis constitucionals  com les normes establertes així com el 
currículum establert i els criteris pedagògics establerts en el centre. L’autonomia del 
centre i del professorat són pilars bàsics per poder  arribar a poder els millors 
resultats.  
 
Per poder garantir que  tota l’acció docent es desenvolupi  tot seguint les 
indicacions legals establertes i  garantir l’atenció adient en funció de l’etapa , 
existeix un Servei d’Inspecció Educativa que  fa de garant i de suport per a què es 
doni la millor atenció a tothom.  
 
Es per tot això que la societat mateixa ha de limitar i  eliminar qualsevol intent de  
posar en dubte la feina docent, l’atenció educativa dins del marc de la legalitat i la 
feina del serveis d’inspecció. No ens podem permetre que es posi en dubte la feina 
desenvolupada per milers de professionals de l’educació  alhora que es vagi  
destruint el  reconeixement social cap a aquest col·lectiu.  
 
Per tant,  creiem que s’ha de fer un reconeixement explícit de suport a aquesta 
feina docent  mitjançant un rebuig contundent a qualsevol intent per part d’algun 
grup social o ( partit ) polític de posar en dubte aquesta feina i  d’intentar  suplantar 
la feina de supervisió i control del Servei d’Inspecció Educativa de diferents 
maneres.  
 
Igualment, s’ha de reconèixer explícitament la funció directiva als centres  com  a 
representant de l’Administració i com element de relació entre la societat , la 
comunitat educativa i els centres . Garantint en tot moment que no es conculqui cap 
dels drets  individuals  ni es faci cap incompliment de la legislació vigent .  
 
És per tot això que el Grup  Municipal Socialista  presenta la següent PROPOSTA 
D’ACORD:  
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1.- L’Ajuntament de Santanyí manifesta el seu rebuig a l’intent de posar en dubte la 
feina feta per part dels i de les docents als diferents centres  educatius de les Illes 
Balears i manifesta els seu reconeixement explícit respecte a la qualitat i  
professionalitat en què es desenvolupen les tasques docents als diferents centres 
educatius de les Illes Balears, públics i privats.  
 
2.- L’Ajuntament de Santanyí reconeix al Servei d’Inspecció Educativa de la 
Conselleria d’Educació com a garant de l’adequació de la  feina docent que es fa 
als diferents  centres  a la legislació vigent i el respecte a totes i cadascuna de les 
normes i principis establerts per part dels poders legislatius.  
 
3.- L’Ajuntament de Santanyí el dona el seu suport als equips directius  dels centres 
educatius per la seva funció de garantir la realització de les tasques docents dins 
dels centres educatius de les Illes Balears seguint els principis d’autonomia de 
centre i llibertat de càtedra  establerta a la Constitució Espanyola”.  
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció.   
 
13.- MOCIÓ DEL PP ENVERS EL PLA D’OBRES I SERVEIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El Pla d'obres i serveis per als municipis és una ajuda econòmica que ofereix 
anualment el Consell de Mallorca, com a ens supramunicipal, i una font de 
finançament molt important per als ajuntaments de Mallorca, sobretot per als més 
petits amb una carència d'ingressos que els impedeix fer inversions necessàries per 
als ciutadans. 
Aquests darrers anys el Consell de Mallorca, ha gaudit i gaudeix d'una bona 
situació econòmica gràcies a la nova Llei de finançament aprovada pel Partit 
Popular.  
 
En lloc d'augmentar les ajudes als municipis, el Consell de Mallorca ha optat per 
augmentar els càrrecs de confiança i els assessors. És a dir, s'ha incrementat la 
despesa de personal, convertint-se en una agència de col·locació dels partits que 
governen la institució insular amb aquest nou pacte.  
 
Al pressupost per a l'any 2019 el Consell va rebaixar un 30% les ajudes als 
ajuntaments. L'ajuda al municipi de Sant Llorenç era necessària i indiscutible, però 
els batles i batllesses de tots els partits van demanar que el Consell fes un esforç i 
tragué doblers d'altres partides per compensar aquesta rebaixa. 
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La nova legislatura ha començat amb el mateix problema de despesa 
descontrolada, amb més càrrecs de confiança, assessors i nous departaments, 
inclús sense tenir competències de les matèries, però res s'ha parlat de l'augment 
de les ajudes per obres i serveis als ajuntaments de Mallorca. Aquestes ajudes són 
molt importants per inversions municipals, necessàries i bàsiques, tant pel 
manteniment d'infraestructures com per a la creació de noves, aigües, jardins, 
centre culturals, educatius, etc. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Santanyí proposa al Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Consell de Mallorca a augmentar la 
quantitat de la línia d'ajudes del Pla especial d'obres i serveis en un 30% aquesta 
legislatura (un increment de 7,5% a cada convocatòria per als pròxims anys 2020, 
2021, 2022, 2023)”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set vots en contra (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquesta moció.  
 
Juli Fuster assenyala que estan en contra de la moció perquè entre els anys 2017 i 
2019 el Consell ha destinat 90 milions d’euros per a Mallorca i que entre els anys 
2011 al 2015 el PP en va dedicar molts menys. A continuació llegeix les 
subvencions que ha rebut el Ajuntament del Consell el 2018 i el 2019. Finalment, 
creu que a aquest Ajuntament no li ha anat gens malament al Consell. 
 
Jaume Amengual manifesta que hi estan d’acord i que en comparació amb els 4 
anys de govern del PP, n’hem rebudes moltes més. 
 
La batlessa assenyala que han de defensar els interessos dels nostres ciutadans i 
del municipi. Que el POS hauria d’augmentar al menys un 50% encara que ja sap 
que no és possible. Que els pobles de Mallorca aviat no podran pagar ni les 
despeses corrents i que no és tant augmentar un 7,5% el POS, que és bàsic per als 
ajuntaments petits. 
 
Juli Fuster indica que aquestes propostes del PP el sorprenen, que a Santanyí no li 
van gens malament i que la batlessa fa política en minúscules.  
 
Jaume Amengual demana si s’han d’alarmar perquè no es podran pagar despeses 
corrents i que també es podria demanar un major i millor finançament de  l’Estat a 
la Caib.  
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La batlessa contesta que votaren a favor d’un millor finançament, que el Consell és 
l’Ajuntament de tots els ajuntaments i que li falta finançament perquè es va llevar 
un 30% per pal·liar les despeses de Sant Llorenç. 
 
14.- MOCIÓ DEL PP PER GARANTIR LA UNIVERSALITAT DEL DESCOMPTE 
PEL TRANSPORT AERI I MARITIM 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Els ciutadans de les Illes Balears, així com la resta de territoris extrapeninsulars 
(Illes Canàries, Ceuta i Melilla) ens trobam en inferioritat d’oportunitats en quan a la 
connectivitat entre illes, i entre les illes i la Península, al no disposar d’altres mitjans 
de transport més enllà dels aeris o marítims, per raons òbvies.  
 
Per això, l’any 2001 un Govern del Partit Popular va aprovar un descompte del 50% 
per tots els ciutadans de les Illes Balears, tant en el transport aeri com marítim, en 
els seus desplaçaments entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i 
entre les illes i la península. Després de dos anys de reivindicacions de la classe 
política i la societat balear, el Govern de Mariano Rajoy aprovà l’augment del 
descompte de residents al 75%(Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre, por el 
cual se bonifican las tarifas de los Servicios regulares de transporte aéreo y 
marítimo para los residentes en la Comunidades Autónomas de Canarias, Islas 
Baleares y Ceuta y Melilla, modificado por el Real Decreto 1340/2007 de 11 de 
octubre) (Disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificada por Ley 
3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 
por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público).  
 
En els dos casos, el descompte de resident ha estat sempre un dret universal, els 
beneficiaris del qual tenen vigència indefinida i dret a obtenir bonificacions en les 
tarifes dels serveis regulars de transport marítim i aeri de passatgers. Els ciutadans 
espanyols, així com els de la resta d’Estats membre de la Unió Europea o d’altres 
Estats firmants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o de Suiza, els seus 
familiars nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de 
residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països residents de llarga 
duració, que acrediten la seva condició de resident en les comunitats autònomes de 
Canàries i les Illes Balears i en les ciutats de Ceuta i Melilla.  
 
No obstant, l’aplicació d’aquest descompte sembla haver provocat de forma no 
desitjada una pujada de preus abusiva per part dels operadors aeris, que de fet 
absorbeixen una part d’aquest esforç públic que es fa en favor de l’usuari però que 
acaba beneficiant als operadors. Aquest fet ha provocat l’evident queixa de 
consumidors, administracions, grups polítics i de la societat en general. Així doncs, 
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es fa necessari establir mecanismes de control a les operadores per perseguir i 
eradicar les males pràctiques amb l’objectiu que ningú faci un mal ús dels fons 
públics que financen dit descompte i perquè s’asseguri un preu final competitiu en 
aquests mitjans de transport, que tal i com hem exposat al principi no disposen 
d’alternativa per els ciutadans de les Illes Balears, així com per la resta de territoris 
ubicats fora de la Península.  
 
Amb aquest mateix objectiu, l’any 2013, el Govern del Partit Popular va posar en 
marxa l’Observatori de preus i connectivitat per el transport aeri de Canàries i 
Balears.  
 
Dins aquest mateix marc de determinar mesures de control a les abusives pujades 
de preus, i com a resposta a una interpel·lació del Grup de Coalición Canaria, duta 
a terme a la sessió plenària de 18 de setembre de 2019, el Ministre Ábalos afirmà 
haver encarregat un informe a la Universitat Pompeu Fabra sobre els efectes 
d’aquestes subvencions en els transports i que el Ministeri està fent feina amb 
l’Agència Tributaria creuant dades entre les bases de dades de viatges de residents 
i de la renda per poder obtenir informació sobre la correlació entre viatges i nivell de 
renta, així com quantes vegades s’estan beneficiant.  
 
Aquesta afirmació suposa acabar amb la universalitat de l’esmentat descompte, i 
suposaria el fi de la naturalesa mateixa del descompte que no és altre que pal·liar 
els efectes de la insularitat en quan a connectivitat, independentment de la renda o 
de la freqüència d’ús. Això afectaria a col·lectius que necessiten de manera 
especial desplaçar-se a la Península o viatjar entre illes com estudiants, empreses, 
treballadors, entre d’altres. 
 
Aquest anunci ha provocat una gran alarma en diferents sectors de la societat 
balear.  
 
                                                            ACORDS 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Santanyí acorda instar al Govern 
d’Espanya a garantir la universalitat del descompte per el transport aeri i marítim del 
75% per els residents de les Illes Balears i de la resta de territoris fora de la 
Península, en les condicions actualment establertes.  
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Santanyí rebutja qualsevol intent de vincular el 
descompte de resident amb el nivell de renda o limitar el seu ús en un determinat 
nombre de viatges.  
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3. El Ple de l’Ajuntament de Santanyí insta al Govern d’Espanya a convocar 
l’Observatori de Preus i Connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears per 
el correcte control dels preus finals i evitar possibles augments abusius de preus”.  

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set vots en contra (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual demana si les declaracions del ministre Ábalos estan o no 
confirmades. 
 
Juli Fuster assenyala que creu que no hi ha cap dubte sobre aquesta qüestió. 
 
La batlessa contesta que havent-hi eleccions el mes que ve, no retira aquesta 
moció. 
 
 
Seguidament, s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions 
(SUMA i PSIB-PSOE), declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia el punt 
següent: 
 
15.- MOCIÓ DEL PP RESPECTE DEL ALUMNAT QUE CURSA ENSENYANCES 
NO OBLIGATÒRIES. 
 
Vista la moció de referència que diu:   
 
“Els serveis públics han de respondre a les necessitats de la ciutadania i han de 
girar vers els principis d’igualtat i equitat. Llavors, aquests  han de ser de qualitat, 
universals i accessibles. 
 
L’ensenyança, al cap i a la fi, serveix per a la construcció d’un futur que garanteix la 
cohesió social i la superació de les desigualtats d’origen. A més, és l’eix vertebrador 
d’una societat encaminada a la consecució d’un objectiu comú: el progrés 
individual, social i col·lectiu de la ciutadania. 
 
Consideram que s’ha d’apostar per un servei de transport escolar com servei 
educatiu complementari, compensatori i social destinat a garantir l’efectivitat no 
només de l’ensenyança  bàsica, sinó també en l’ensenyança no obligatòria. 
 
La falta d’un transport adequat incideix directament sobre la qualitat de l’educació i, 
com no, en la igualtat d’oportunitats.  
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A tot això, s’hi afegeixen els problemes de trànsit i de contaminació atmosfèrica 
derivats de la massiva afluència del vehicle privat, així com les dificultats 
econòmiques i d’organització que reverteixen sobre les famílies. 
 
És per tot això que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Santanyí insta a la Conselleria d’Educació, Universitat i 
Recerca del Govern de les Illes Balears a convocar línies d’ajuts per al transport de 
l’alumnat que cursa ensenyances no obligatòries (Batxillerat i Formació 
Professional) i que es veu obligat a desplaçar-se fora del nucli de població on 
resideix. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Santanyí insta a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge 
del Govern de les Illes Balears a posar en funcionament un línia d’autobusos de la 
xarxa TIB, amb horaris adaptats als escolars, que enllaci la zona sud de Mallorca 
amb la Universitat de les Illes Balears”. 
 
S’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
  
Seguidament, s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set vots en contra 
(SUMA i PSIB-PSOE), declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia el punt 
següent: 
 
16.- MOCIÓ DEL PP DE SUPORT A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT 
DE L’ESTAT 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Davant els greus disturbis que en els últims dies s'estan produint en diferents 
ciutats de Catalunya, l'Ajuntament de Santanyí vol reafirmar el seu compromís en la 
defensa de la Constitució, la legalitat vigent i els principis, drets i llibertats que d'ella 
emanen i rebutja els actes produïts per grups violents i radicals. 

Enfront de la barbàrie dels que pertorben la convivència pacífica de la societat, les 
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, junt als Mossos d'Esquadra, són garants 
de la nostra seguretat, llibertat i drets i realitzen una feina exemplar per a la 
protecció dels béns i la seguretat de tots. Gràcies al seu treball, professionalitat i 
sacrifici, i tot i la falta de suport institucional de les autoritats autonòmiques, els 
ciutadans de Catalunya i de la resta de l’Estat Espanyol hem vist constatada la 
fortalesa i la vigència d'Estat de Dret. 
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Resulta imprescindible, en una institució que ha de complir i fer complir la 
Constitució i la legalitat vigent així com garantir la seguretat dels seus ciutadans, 
mostrar el reconeixement a l'exemplar i abnegada tasca que duen a terme aquests 
servidors públics. 

Per tot això, el grup popular proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 

L’Ajuntament de Santanyí declara la seva més ferma condemna dels actes violents 
protagonitzats en els últims dies per elements radicals a Catalunya, manifesta la 
seva solidaritat i alè als ciutadans que estan patint aquesta terrible situació i mostra 
el seu suport incondicional a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com 
als Mossos d’Esquadra, i en especial a tots aquells dels seus membres que han 
resultat ferits en l'exercici de les seves funcions, per la seva impecable tasca i la 
professionalitat demostrada per a la defensa i protecció dels drets i llibertats de 
tots”. 

S’acorda per majoria d’onze vots a favor (PP i PSIB-PSOE), un vot en contra 
(Antònia Suau Sbert) i quatre abstencions (SUMA), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual manifesta que aquesta moció no té res a veure ni amb Santanyí i 
amb cap interés municipal. I que el PP hauria de presentar les mocions amb temps. 
 
La batlessa indica que les mocions d’urgència són perfectament legals i que ella, 
que ha estat regidora de policía, mai no es negaria a votar una moció a favor de la 
policía o guardia civil. 
 

17.- DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 

GENERALS 

 
17-a) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 18 de setembre de 2019, de l’expedient núm. 17/2019 de modificació de crèdits 
en el pressupost municipal de 2019, per transferència de crèdits. 
 
17-b) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 16 d’octubre de 2019, de l’expedient núm. 18/2019 de modificació de crèdits en 
el pressupost municipal de 2019, per transferència 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 3er  trimestre de l’any 2019, al mateix temps que el compte 413 
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d’operacions pendents d’aplicació al pressupost. Aquesta documentació s’ha 
tramès als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Seguidament, s’acorda per unanimitat declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
el punt següent: 
 
18.-MOCIÓ CONJUNTA AMB MOTIU DEL DIA 20 DE NOVEMBRE, DIA 
INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA I 30 ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ 
SOBRE ELS DRETS DEL NIN 
 
Vista la moció de referència que diu: 

“El 20 de noviembre de 1989, el mundo hizo una promesa a la infancia, hacer del 
mundo un lugar mejor para cada niño o niña. El valor de dicha promesa, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, hoy, treinta años después haber sido 
realizada tiene más relevancia que nunca. 

Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes hoy en día son en 
muchos aspectos más complejos que antes. Este panorama nos exige que, como la 
Convención señala, sus intereses tengan una posición prioritaria cuando tomemos 
decisiones que les afectan, que trabajemos todos juntos para crear un entorno 
adecuado, preparado para escucharles y tomar en cuenta sus opiniones, para 
darles una oportunidad justa para cada uno de ellos y ellas, para que vean 
realizados sus derechos, y con todo ello que disfruten de una infancia segura y feliz 
que les permita desarrollar todas sus potencialidades.  

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 
sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales 
de calidad, donde se sientan protegidos, donde su voz sea escuchada y tengan la 
oportunidad de jugar y pasar tiempo con sus familias. Las ciudades y pueblos 
juegan un papel primordial en la vida de los niños y niñas, porque son el entorno 
más cercano a ellos, donde viven y deben poder disfrutar de sus derechos. Este rol, 
derivado de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, conlleva 
una responsabilidad que debe ser tomada en serio, con voluntad política y acciones 
concretas 

En 1996, UNICEF lanzó la iniciativa mundial de Ciudades Amigas de la Infancia 
junto con los gobiernos locales para responder al desafío de hacer realidad los 
derechos y mejorar el bienestar de los niños y las niñas en un mundo cada vez más 
urbanizado y descentralizado. Es la estrategia para hacer realidad en el ámbito 
local la Convención sobre los Derechos del Niño, y para hacerse realidad debe 
contar con la colaboración de todos los actores, públicos, privados, locales, 
regionales, estatales. Todos ellos deben coordinarse para crear comunidades 
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seguras, inclusivas y enfocadas a responder a las necesidades y desafíos de la 
infancia y adolescencia. 

Con motivo del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron alcaldes de todo el mundo en la primera 
Cumbre Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y 
la ciudad de Colonia, en Alemania. La cumbre finalizó con una Declaración de 
Alcaldes y Alcaldesas donde se asume el compromiso con la Convención sobre los 
derechos del Niño y sus 54 artículos que reconocen a las personas menores de 18 
años como sujetos de derecho, sin discriminación alguna, velando por su interés 
superior y con pleno derecho a expresar sus opiniones.   

Considerando que el Ayuntamiento de Santanyí cuenta con el reconocimiento como 
Ciudad Amiga de la Infancia desde el año 2014, los grupos políticos consideramos 
relevante en este 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño 
renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia.  
 
Por ello, proponemos al Pleno Municipal sumar esta corporación a la 
Declaración de Alcaldes y Alcaldesas de Colonia y difundir los compromisos 
con la infancia que ella señala”. 
 
S’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
 

19.- CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
No es planteja cap qüestió. 
 
20.- PRECS I PREGUNTES 
La candidatura local SUMA presenta les següents qüestions: 
 
En relació a l’escoleta infantil de primer cicle de la localitat de Santanyí: 

1) Quin servei  ofereix actualment? 
2) Quant de temps fa que l’escoleta es troba en aquesta situació i quant de 

temps més durarà? 
3) Quines han estat i seran les mesures adoptades per fer front als problemes 

que s’han ocasionat i que s’ocasionen a les famílies afectades per aquesta 
situació? 

4) Quines responsabilitats assumeix la batlia i el govern municipal davant 
aquesta situació? 

5)  Quina opinió mereix al govern la situació d’aquest començament de curs?. 
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La batlessa assenyala que l’escoleta ofereix el mateix servei des que es va 
adjudicar la licitació i que a l’Ajuntament ningú no ha vengut a demanar per anar a 
l’escoleta. Que una altra cosa és que no hi hagi nins, però ella no té constància que 
estigui tancada. 
 
Jaume Amengual indica que el plec de condicions de la contractació diu que la 
màxima responsabilitat del contracte és de la batlessa i que hi ha famílies que 
voldrien dur els seus fills a l’escoleta. 
 
La batlessa assenyala que es fa un nou plec per licitar totes les escoletes del 
municipi en el qual es revisa l’aportació municipal, que es veurà augmentada a més 
de 35.000 €. Que es bonificaran els nins de Santanyí amb la matrícula d’un any i 
que ella mateixa s’ha dirigit a les escoletes de s’Alqueria Blanca i des Llombards 
per veure si podrien agafar algun nin més i que la resposta és que sí però no n’hi ha 
anat cap. Que a partir del proper mes de gener hi haurà moltes altres possibilitats. 
 
En relació al ple del passat mes de setembre al Consell de Mallorca: 
  

1) Per quin motiu no s’havia tornat degudament signat al Consell de Mallorca el 
document que va entrar en aquest ajuntament el passat 16 de maig? 

2) Per quin motiu la batlessa, encara al ple del Consell, després d’haver-se 
posat en contacte amb l’Ajuntament, va informar els veïnats assistents al ple 
que el document en qüestió no havia arribat a l’Ajuntament? 

3) Per quin motiu, més de tres setmanes després del ple, no s’havia informat 
als veïnats de s’Alqueria Blanca assistents al ple que el document esmentat 
efectivament s’havia retornat al Consell en data de 20 de setembre? 

4) Pregam a aquesta batlia disculpes formals i públiques, en primer lloc, per 
haver estat incapaç d’informar correctament els veïnats de S’Alqueria Blanca 
el dia del ple, motiu pel qual ens van fet arribar el seu malestar; i en segon 
lloc, per no haver-los comunicat, posteriorment, la localització del document i 
el posterior enviament al Consell. 

5) Pregam a aquesta batlia que es revisin bé els documents d’aquest 
ajuntament abans de presentar-se a entitats supramunicipals per tal d’evitar 
situacions com la que es va produir al Consell de Mallorca en el ple del 
passat mes de setembre. 

 
La batlessa assenyala que ella no va firmar el conveni sinó que el va firmar el batle 
anterior, que es va transpaperar a la taula del secretari de l’Ajuntament i que quan 
ho va saber va telefonar a l’Ajuntament i que la policía el va dur a Palma. Que 
abans de fer certs comentaris i publicacions s’haurien d’enterar de més coses ja 
que mai no han fet res amb mala intenció. I que ja li agradaría que la 
circumval·lació i la rotonda de s’Alqueria Blanca estassin ja fetes. 
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Jaume Amengual exposa que aquest conveni va sortir de Palma amb data 
15/02/2019 i té registre d’entrada a l’Ajuntament el 21/02/2019, per tant, el que diu 
la batlessa és mentida o s’equivoca o perd algun paper. 
 
La batlessa manifesta que mai no ha ocultat la veritat i que no ha de qüestionar mai 
les seves paraules. 
 
Jaume Amengual diu que no discuteix la seva intenció però que la verita tés que 
efectivament no sabia que tenia el document a l’Ajuntament. Que al Consell se 
sentissin incòmodes amb aquest tema i també els veïns de s’Alqueria Blanca. Que 
si hagués dit la veritat als veïnats no hauria passat res.  
 
La batlessa manifesta que quan ella va telefonar a l’Ajuntament no sabia res del 
conveni. Que des de que és batlessa procura estar preparada en els temes que 
toca i que ell no és ningú per qüestionar la seva capacitat com a batlessa i li 
demana que rectifiqui el que ha dit que perd papers.  
 
Jaume Amengual assenyala que no vol rectificar. 
 
La batlessa indica que els veïnats de s’Alqueria Blanca no creu que tenguin cap 
dubte de la feina feta i que està esperant la resposta del Consell. 
 
1.- La  regidora Bàrbara Xamena va dir l’any passat que feria habitatges de 
protecció oficial: Voldríem demanar si s’ha fet alguna gestió? 
  
Bárbara Xamena contesta que dubta que hagi dit mai alguna cosa així, que no és 
competència municipal i que ha anat unes quantes vegades a demanar-ho. 
 
2- Hi ha carrers a Cala d'Or on fa un temps es podien aparcar els cotxes. Un d'ells 
el carrer Barceló, que després de fer obres de millora, es va pintar una línia groga 
perquè els cotxes poguessin voltar sense dificultat. El problema ve quan s'avisa als 
regidors de l'equip de govern per a posar ordre i ningú a fet res! En tot l'estiu. Els 
cotxes segueixen aparcant i  complicant l'accés. Proposam aprofitar ses quatre 
jardineres que hi ha al carrer del costat; agafar-ne dues per posar-les com una 
solució al problema i que conductors no puguin aparcar. 
 
Bárbara Xamena contesta que si els vehicles respectessin les línies d’aparcament 
no hi hauria cap problema. 
 
Jaume Amengual se’n va de la sessió. 
 
3- Xerrant amb la gent, en adonam que molts tenen els mateixos problemes, i que 
pareix una beneitura, però no ho és. No tenen contenidors per deixar les piles o 
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bateries de mòbils que, com ja sabem, és un producte molt contaminant i que la 
gent acaba tirant al contenidor de escombraries orgàniques. 
 
Bárbara Xamena exposa que a cada punt verd hi ha contenidors per a piles. 
 
4-El casc antic de Cala d'Or està molt transitat a l'estiu pels turistes que ens visiten i 
durant els seus passejos beuen o mengen, el que fa que part de gent incívica tiri 
papers o altres escombraries enterra. És per això que demanam que l'Ajuntament 
faci un estudi per col•locar al menys una paperera a cada mirador que dóna a la 
mar. 
 
Bárbara Xamena demana que li diguin on en fan falta i es posaran fora cap 
problema. 
 
5- En quin punt es troba pla de evacuació d’aigües dels revells i qui està fent 
l’estudi? 
 
Bárbara Xamena asenyala que el projecte està bastant avançat i que el fa un 
enginyer que nom Mateu Estrany. 
 
6- Les obres que  hi ha pendents com: la fase dos al costat del Centre Mèdic i el 
carrer Boulevard de Cala d'Or,  es té previst començar en els terminis que marca 
l'Ajuntament, o farà tard donant exemple de la falta de planificació a l'hora de fer les 
coses dins Cala d'Or? 
 
Rafael Batle contesta que estan pendents d’alguns tràmits. 
 
7- Sol·licitam la factura del que ha costat la carpa de Calonge durant ses festes de 
l'Any 2019. 
 
Joan Gaspar Aguiló assenyala que la carpa està col·locada durant un mes (del 7 de 
setembre al 6 d’octubre) i no costa més per estar-hi més temps i que la factura és 
de 4.000 € més IVA. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 11,45  
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


