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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DILLUNS DIA 16 DE DESEMBRE DE 2019  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia setze de desembre 
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 Antònia Suau Sbert 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) 
Mateo Nadal Clar (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) 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de dia 31 d’octubre de 2019. 
 
 
2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 700/2019, de data 29 d’octubre, fins al 773/2019, de 
data 9 de desembre, del Llibre de resolucions generals de la batlia.  
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3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 93 DE 
LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT MUNICIPAL DE SANTANYÍ  
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 93 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT 
Per acord del Ple municipal de dia 14.12.2018 es va aprovar inicialment la 
modificació puntual núm. 93 de les Normes subsidiàries de planejament que té per 
objecte la implantació d’un sistema general viari que connecti el nucli urbà de 
Santanyí amb el polígon de s’Olivó, i es va sotmetre a informació pública mitjançant 
anuncis publicats en el BOIB núm. 14 de 31.01.2019, en el Diario de Mallorca de 
dia 31.01.2019 i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament. 
 
Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Vists els informes emesos per les diferents Administracions Públiques consultades i 
la resolució del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears; atès 
l’informe de l’arquitecte Pedro Villar Mir encarregat de la redacció de la modificació, 
l’informe dels serveis tècnics municipals i de intervenció; s’acorda aprovar 
provisionalment la modificació puntual núm. 93 de les Normes subsidiàries de 
planejament que té per objecte la implantació d’un sistema general viari que 
connecti el poble de Santanyí amb el polígon de s’Olivó i remetre 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 unanimitat l’aprovació provisional d’aquesta modificació puntual núm. 
93 de les NNSS.  
 
Jaume Amengual manifesta que hi votaran a favor i que ja és un tema que va 
començar el 2015. 
  
La batlessa indica que estan contents que Suma voti a favor d’aquest punt i que el 
conseller de carreteres hi està molt interessat. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE CRITERIS I CALENDARI D’ACTIVITATS  
 
Vist l’informe del departament d’activitats d’aquest Ajuntament que diu: 
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“Informe relatiu a la proposta d’acord per a l'aprovació del calendari i dels 
criteris d'autorització i priorització d'activitats no permanents menors de 
recorregut, l'autorització de les quals estigui atribuïda a l'Ajuntament de 
Santanyí. 
 

Antecedents 

1.- El 4 de juny de 2019 s'aprova definitivament el Reglament de desenvolupament, 
en matèria d'activitats no permanents de recorregut a l'àmbit de l'illa de Mallorca, de 
la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici 
d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 87 de 2 de juliol de 2019). 

2.- El 4 d'octubre de 2019 es celebra la sessió de la Comissió de Cooperació en 
matèria d'activitats no permanents menors de recorregut. 

3.- En la sessió del 4 d'octubre de 2019 s'adopten, entre d'altres, els acords 
d'aprovar els criteris d'autorització i de priorització d'activitats proposats per la 
Comissió i el d'aprovar el calendari unificat d'activitats no permanents de recorregut 
d'afectació al trànsit interurbà de l'illa de Mallorca. 

Consideracions tècniques 

1.- D'acord amb el Reglament de desenvolupament, en matèria d'activitats no 
permanents de recorregut a l'àmbit de l'illa de Mallorca, de la Llei 7/2013, de 26 de 
novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes 
Balears, als ajuntaments els pertoca: 

- Aprovar els criteris d'autorització i de priorització d'activitats proposats per la 
Comissió. 

- Aprovar el calendari d'activitats, l'autorització de les quals estigui atribuïda a la 
seva competència. 

2.- S'adjunta el document-proposta de criteris d'autorització i de priorització 
d'activitats remés pel secretari de la Comissió de Cooperació en matèria de 
cooperació local en matèria d'activitats no permanents menors de recorregut Marc 
Gradaille Llaneras. Els criteris es poden resumir en: 

- No coincidència de 2 proves competitives al mateix dia 

- No celebració de proves (que afectin al trànsit interurbà de l'illa de Mallorca): 

 - Diumenges dels mesos de juliol i agost 

 - Setmana Santa 

3.- El calendari adjunt al present informe inclou les activitats no permanents menors 
de recorregut, l'autorització de les quals estigui atribuïda a l'Ajuntament de 
Santanyí. S'hi inclouen les activitats de recorregut d'afectació al trànsit interurbà de 
l'illa de Mallorca del calendari unificat, aprovat per la Comissió el dia 4 d'octubre. 
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També s'hi inclouen les activitats no permanents de recorregut d'afectació 
estrictament municipal. 

Conclusió 

Caldria aprovar per Ple: 

- Els criteris d'autorització i de priorització d'activitats proposats per la Comissió 
(document adjunt 1). 

- El calendari d'activitats, l'autorització de les quals estigui atribuïda a la seva 
competència (document adjunt 2)”. 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquest informe i dels criteris d’autorització i de 
priorització d’activitats i del calendari. 
 
 
5.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT 
DE RESIDURS URBANS  
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ D’APROVACIÓ DE LA 
PRÒRROGA PER A 2020 DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS URBANS DEL MUNICIPI DE 
SANTANYÍ RELATIVA A LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE SELECTIVA 
 
Vist l’expedient de pròrroga de la modificació del contracte de recollida i transport 
de residus urbans del municipi de Santanyí, relativa a la recollida i transport de 
selectiva i atès l’informe de legalitat de l’assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament de 
Santanyí, Guillermo Mascaró Llinàs,  i atesa la fiscalització de conformitat de la 
Intervenció municipal,  
 
PROPÒS: 
• Aprovar la pròrroga de la modificació del contracte de recollida i transport de 

residus urbans del municipi de Santanyí, relativa al servei de recollida i 
transport de selectiva, a favor del contractista FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., amb CIF A28037224, per un total 
anual de 180.798,31 €, IVA inclòs, sense perjudici de les possibles revisions 
que el contractista pogués sol·licitar. 

• Aquesta pròrroga tendrà una durada del dia 01/01/2020 fins al 31/12/2020 o fins 
que hi hagi una nova adjudicació d’aquest servei.  
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• Autoritzar i disposar a favor del contractista FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. amb CIF A28037224, una despesa 
de 180.798,31 €, IVA inclòs (15.066,53 € mensual), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 12 16211 22700 01 del pressupost de l’Ajuntament de Santanyí 
per a 2020. 

• Establir que la forma de pagament serà mensual, prèvia presentació de la 
factura corresponent per aquest servei de recollida i transport de la selectiva, 
que serà separada de la corresponent al servei de recollida i transport del 
residus urbans”. 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i quatre abstencions 
(SUMA), l’aprovació d’aquesta proposta. 
 
Jaume Amengual explica que s’abstendran i que la recollida selectiva hauria de ser 
porta a porta. Que la batlessa ja va dir fa temps que començaria una prova a 
s’Alqueria Blanca i no ha fet res. 
 
La batlessa manifesta que la prova la començaran per s’Alqueria. 
 
Juli Fuster indica que hi votaran a favor en espera de resoldre tots aquests punts en 
un proper ple.                                     
 
La batlessa recorda que al seu programa electoral hi duien la posada en marxa d’un 
programa pilot, com digueren al darrer ple. 

6.- APROVACIÓ DE MUTACIÓ DEMANIAL A L’INVENTARI MUNICIPAL  

 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D'ÚS 
A L'INVENTARI MUNICIPAL DE L'HABITATGE DE PROPIETAT MUNICIPAL 
UBICAT AL NÚM. 28-1º DEL CARRER CENTRE DE SANTANYÍ  
 
Vist l’expedient de modificació de l'ús a l'inventari municipal de l'habitatge de 
propietat municipal situat al núm. 28-1º del carrer centre Santanyí, destinat a 
habitatge del secretari de l'Ajuntament, atesos els informes de l'assessor jurídic-
lletrat i el tècnic jurídic administratiu d'urbanisme que informa favorablement a la 
possibilitat del canvi d'ús d'aquest immoble des de el punt de vista urbanístic, i 
atesa la conveniència municipal de destinar-ho a oficines municipals, i vista la 
fiscalització de conformitat de la intervenció municipal, 
  
PROPÒS: 
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Aprovar el canvi d'ús de l'immoble del primer pis de l'edifici de propietat municipal 
situat al carrer Centre núm. 28 de Santanyí, que venia destinat fins ara a habitatge 
del Secretari a oficines municipals, ja que amb aquesta alteració d'ús l'immoble de 
propietat municipal tendrà una millor utilització pública”.  
 
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 (SUMA i PSIB-
PSOE),  l’aprovació d’aquesta proposta. 
  
Juli Fuster assenyala que  s’abstendran i esperaran a veure que es fa allà. 
 
Jaume Amengual manifesta que ja ho varen demanar a la Comissió Informativa. 
 
La batlessa indica que vol agrair al secretari que oferís la possibilitat de partir sense 
més demora, tot i l’informe jurídic favorable per ocupar l’habitatge municipal, que 
deixarà el proper mes de gener. Que es tramita un canvi d’ús i que es dedicarà 
l’espai a oficines.   
 
Juli Fuster manifesta que se sumen a l’agraïment. 
 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020  
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DELS PRESSUPOSTS 
MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DE 2020 
 
Vists els articles 168.4 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 18 del RD 
500/90, de 20 d’abril, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
1. Aprovar inicialment els Pressupostos Municipals per a l’exercici de 2020 que 
comprenen: 
-Pressupost propi de l’Ajuntament de Santanyí xifrat en:  24.600.000,00€ 
-Estat previsió ingressos i despeses de l’Empresa Serveis 
 Municipals de Santanyí SLU xifrat en:                 2.267.712,18€ 
-Bases d’execució 
-Plantilla i relació de llocs de treball (funcionari i personal laboral fix). 
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2. Sol·licitar a l’Institut Balear de la Dona de conformitat amb l’article 7.g de la Llei 
12/2006, de 20 de desembre, per a la dona, un informe sobre l’impacte de gènere 
respecte a l’esmentada normativa, incorporant-se els suggeriments que es formulin 
sobre el text de la normativa amb caràcter previ a l’aprovació definitiva. 
 
3. Exposar l’expedient a informació pública, previ anunci al BOIB de l’acord 
d’aprovació inicial, per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran 
presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes. 
 
4. De no produir-se reclamacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 
automàticament elevat a definitiu”. 
 
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 (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquesta proposta. 
 
Jaume Amengual exposa que les converses no han servit de gaire. Que a la Junta 
de suport varen parlar de projectes però no hi surten als pressuposts. De les 
propostes que han fet, no saben res: canvi climàtic, barreres arquitectòniques, 
partida pressupostària de Cala d’Or, objectiu edifici multifuncional, escoletes ... 
 
María Monserrat explica que fan les mateixes preguntes que a la Comissió 
Informativa i que les tornarà a contestar, encara que les hagi contestat per watsap, 
però que està convençuda que les reunions prèvies sempre són positives. Que al 
PAES estan previstes campanyes d’estalvi d’aigua i energia elèctrica, inversions 
per al canvi de lluminàries, conèixer el consum energètic d’edificis municipals 
perquè en molts casos no està individualitzat. Que en el tema d’accessibilitat 
s’eliminaran barreres arquitectòniques amb partides generals. Que el previst per a 
Portopetro no està al capítol 6, que hi ha 1 o 2 projectes per cada nucli de població 
en inversions sostenibles. Que respecte de la Fira de Cala d’Or fins ara no hi havia 
una fira específica però enguany s’equipara a Santanyí en la partida de festes. Que 
respecte de s’Abeurador el projecte encara no l’ha acabat l’aquitecte però en quan 
el tenguin el podran veure. 
 
La batlessa manifesta que no poden posar en dubte la intenció ni el pressupost de 
les escoletes, ja que aquest equip de govern n'hi dedica 100.000 €, mentre que 
abans n’hi havia 5.000 per a Santanyí, es Llombars i Cala d’Or. Vol el millor per a 
les escoletes del municipi. 
 
Juli Fuster recorda que el pressupost és competència de l’equip de govern i tot i 
que hi troben a faltar partides concretes de Cala Figuera o Cala Llombards, per 
exemple, donaran un vot de confiança a l’equip de govern, encara que aquest no 
seria el pressupost que ells prepararien. 
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Jaume Amengual assenyala que les conversacions han estat positives però poc 
rentables. Que al PAES hi ha moltes més accions previstes entre 2019 i 2021 i 
només n’han dites algunes. Que volen saber si a Portopetro hi haurà una plaça i un 
pàrquing i que l’administració moderna i accessible no sap de moment què és. Que 
a Cala d’Or no hi ha fira ni tan sols una partida simbòlica. Que no es pot creure que 
a s’Abeurador hi hagi partida econòmica sense tenir el projecte i que a les escoletes 
a més de més recursos s’ha de posar un termini per millorar les instal·lacions. 
 
La batlessa indica que a Cala d’Or hi ha més mercadets                                            
en temporada i es fa la fira d’abril des de fa temps. Que del PAES s’aniran fent 
coses els dos pròxims anys però que també vol tenir aigua bona. Que l’aparcament 
i la plaça de Portopetro es veuran en el projecte. I que s’Abeurador té una 
subvenció i s’està modificant el projecte, a més d’eliminar el sòtil d’uralita existent, i 
ja se sabrà l’ús que té, que conformarà la majoria de gent. 
 
8.- MOCIÓ DE SUMA PERQUÈ L’AJUNTAMENT RETRANSMETI ELS PLENS EN 
DIRECTE   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Davant l’escenari polític actual cada cop són més els ciutadans que reclamen més 
participació, més transparència i més accessibilitat en tot allò que fa referència a la 
presa de decisions dels seus representants públics.  
 
Les institucions, sempre amb la finalitat última de servei públic, han de facilitar 
l’accés al debat polític i provocar de manera activa un funcionament transparent, 
obert i accessible per a tothom. Alhora, no podem obviar tampoc que una part de la 
població sent desafecció vers la política i que, per tant, els representants i els 
electes hem d’esforçar-nos més per tal d’apropar el debat, la reflexió i la presa de 
decisions als nostres conciutadans i conciutadanes.  
 
El ple del nostre ajuntament és, sens dubte, un espai plural de debat i presa de 
decisions molt rellevants per l’interès públic dels ciutadans del municipi, i per tant és 
de vital importància que totes aquelles persones que no pugui assistir 
presencialment en els plens puguin, almenys, seguir-ne el seu desenvolupament a 
distància. Precisament l’aparició de les noves tecnologies i les TIC posa en el 
nostre abast moltes eines que ens serveixen per facilitar aquesta transparència i 
participació ciutadana i a més a més amb un cost molt baix.  
 
D’acord amb la legislació vigent i la jurisprudència establerta, els Plens són actes 
públics que poden ser gravats, tant des de la pròpia Corporació com des del públic i 
que aquestes gravacions poden ser difoses, fins i tot en directe, en tant que no 
vulneren la protecció de dades..  
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És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:  
 
Primer. Que l’Ajuntament assumeixi l’enregistrament audiovisual de totes les 
sessions dels plens d’aquest municipi, tant ordinàries com extraordinàries, per tal 
que els ciutadans puguin fer-ne el seguiment a distància, tant en directe com en 
diferit, a través d’internet.  
 
Segon. Que l’Ajuntament habiliti el canal de comunicació via internet que consideri 
més oportú i que s’adapti a les necessitats tècniques que requereixi dit 
enregistrament per tal de retransmetre en directe la seva gravació i que també 
permeti posteriorment l’accés lliure a l’enregistrament.  
 
Tercer. Que s’implementi aquesta mesura en la major brevetat possible i es notifiqui 
en els canals de comunicació habituals de l’Ajuntament”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i sis vots a favor 
(SUMA i PSIB-PSOE), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual manifesta que es tracta d’una moció molt senzilla, que es 
presenta a molts de llocs i que el seu partit ho ha presentat a molts de llocs també.  
Que és molt senzill i compatible amb la retransmissió per Santanyí Ràdio, que 
encara no saben quan es posarà en marxa. 
 
Juli Fuster exposa que també estan a favor de la moció i no entenen la reticència 
del PP, que és una bona mesura i transparent. 
 
La batlessa indica que aquest edifici ha de patir obres i, per tant, ara no és el 
moment de fer canvis. Que fan feina per canviar l’antena de la ràdio municipal i ja 
en tenen autorització. I que no cal que retreguin coses del PP perquè ella sap el 
que vota el PP en altres pobles i el que voten en altres.  
 
María Dolores Botia surt de la sessió a les 9,40 hores. 
 
9.- MOCIÓ DE SUMA A FAVOR DE L’ELABORACIÓ D’UNS PRESSUPOSTS 
PARTICIPATIUS AL MUNICIPI DE SANTANYÍ  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Els pressupostos participatius són un mecanisme de democràcia directa que 
permet als ciutadans influir o decidir directament sobre els pressupostos públics 
mitjançant processos de participació ciutadana. Aquest mètode de participació 
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fomenta la transparència en la gestió i la implicació de la ciutadania en la presa de 
decisions. I 
I representa una manera directa d'incidir en un dels aspectes cabdals de l'acció 
política: el repartiment i la gestió dels diners públics.  
 
Es tracta d’una via per condicionar la que possiblement és la màxima expressió de 
l'autonomia municipal i de la voluntat política d'un Ajuntament: els pressupostos 
municipals. Els pressupostos participatius ja són una realitat, des de fa anys, en 
molts municipis, on la ciutadania proposa i vota els projectes que desitgen per tal de 
ser inclosos al pressupost anual municipal.  
 
Entenem els pressupostos participatius com una eina que ens permet avançar cap 
a la necessitat, ineludible en el context polític actual, de buscar noves formules de 
democràcia participativa que permetin una implicació activa de la ciutadania en els 
afers públics, més enllà de l'elecció dels seus representats polítics cada quatre 
anys. Parlar de pressupostos participatius, per a nosaltres, vol dir, en termes 
generals, parlar de mecanismes que permetin la participació directa de la ciutadania 
en l'elaboració dels pressupostos públics. En cap cas es tracta de qüestionar la 
responsabilitat ni del govern municipal ni dels representats polítics en el procés 
pressupostari, sinó de permetre la participació de la ciutadania en la definició de les 
seves prioritats i discussió de com distribuir els recursos econòmics existents.  
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords: 
 
1r-. Crear una comissió de treball durant el primer trimestre de 2020 que estigui 
formada per representats polítics de tots els grups municipals, entitats i ciutadans i 
ciutadanes i que tingui com a principal finalitat establir el pla de treball (objectius, 
metodologia, procés, difusió, temporització, etc.) de com s'ha de portar a terme el 
procés de pressupostos participatius al nostre municipi.  
 
2n.- Crear i posar en marxa una campanya de comunicació per donar a conèixer i 
fomentar la participació en els pressupostos de l’any 2021. 
 
3r-. Implementar els pressupostos participatius a tots els pobles i nuclis de població 
del municipi de Santanyí per a l’any 2021”.  
 
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 
(SUMA i PSIB-PSOE), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual explica que els pressuposts participatius són una bona eina 
perquè permeten fer prendre decisions a la ciutadania i són una mesura per fer 
participar la població. 
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Juli Fuster exposa que hi votaran a favor, que no es demana decidir tot el 
pressupost. 
 
La  batlessa manifesta que el reglament de participació ciutadana no diu res de 
pressuposts participatius. Que es crearà el Consell de la Dona i serà un òrgan de 
decisió. Que també compten amb el Consell de la Infància i l’Adolescència, un 
òrgan també de participació.  Que poden retirar o retardar la moció perquè per als 
pressuposts de l’any que ve falta molt. 
 
Jaume Amengual demana per la moció que varen retirar al passat ple per redactar-
la conjuntament i encara esperen i ara no es fien d’ells. Que són coses diferents als 
consells de què ha parlat la batlessa i que al pressupost municipal tothom hi ha de 
participar. 
 
La batlessa assenyala que a l’altra moció de transports quedaren que la farien junts 
quan el procediment estàs adjudicat i el Consell de la Dona convidarà tothom a 
participar.  
 
  
10.- MOCIÓ DEL PP PER A  UNA NOVA PROPOSTA DE REPARTIMENT DE 
L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE TENINT EN COMPTE ELS PROJECTES 
MUNICIPALS  
 
Vista la moció de referència que diu: 

“El passat mes de maig el Govern Balear va aprovar el Pla anual d'Impuls del 
Turisme Sostenible per 2019. Aquesta convocatòria estava oberta a la presentació 
de projectes per part dels Ajuntaments, entre d’altres institucions.  

Els Ajuntaments van fer un esforç tècnic, pressupostari, humà i de celeritat molt 
important per elaborar els projectes que es van presentar amb les màximes 
expectatives d'aconseguir millores importants per als seus municipis, i dintre de les 
exigències establertes pel Govern. Es van presentar en temps i forma un total de 36 
projectes amb propostes destinades a millorar les infraestructures i el paisatge. 

El passat 29 d’octubre va tenir lloc la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible 
l’objectiu de la qual era decidir quins dels projectes presentats per les diferents 
administracions serien finançats a càrrec del Fons del Impost de turisme sostenible 
recaptat al 2019. 

La resolució de la Comissió va ser 68 projectes per import de 104.9 milions d’euros, 
amb els vots en contra de la Federació d’entitats locals de les Illes Balears (FELIB), 
el GOB, Amics de la Terra i ARCA, i l’abstenció de CAEB, el Consell de Eivissa i el 
Consell Agrari. 
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Van ser exclosos la totalitat dels 36 projectes presentat pels municipis, quedant de 
manifest una vegada més, que el Govern Balear no tenia cap intenció de valorar la 
feina feta i les necessitats municipals. 

Aquest es el tercer any consecutiu que el repartiment de l’impost de turisme 
sostenible exclou el municipalisme, (quedant únicament recollit Palma), a més de 
constatar-se que el procés d’elecció dels projectes que es subvencionen amb l’ITS, 
ha estat mancat de transparència i de consens. 

És important tenir clar que els municipis són les administracions que més esforç 
econòmic han de fer per mantenir les infraestructures i serveis que afavoreixen 
precisament el foment i l’impuls del turisme a les Balears, i on es generen els 
ingressos de l’ITS. 

D’altra banda s’observa que projectes que ja tenien partida pressupostaria ordinària 
o que havien de ser finançant pel Govern Central, han passat a ser finançant per 
l’ITS, com ara el metro de Palma o el Conservatori de Maó, sense una explicació, ni 
justificació jurídica ni tècnica, i en conseqüència perdent finançament. 

El Govern Balear no està prioritzant els objectius mediambiental ni turístic a l’hora 
d’impulsar els projectes a finançar amb fons recaptats de l’ITS, observant una 
perversió de l’objectiu inicial.  

Davant la situació actual el Partit Popular reitera la seva la defensa del 
municipalisme i presenta els següents ACORDS: 

1- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears, a deixar 
sense efecte l'acord de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible i que es faci 
una nova proposta de repartiment tenint en compte els projectes municipals. 

2- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears a la 
modificació del sistema de distribució dels ingressos obtinguts amb l'Impost 
Sostenible, consensuant uns altres criteris de repartiment conjuntament amb agents 
econòmics i socials, les administracions implicades, i donant un major pes als 
municipis dins de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible. 

3- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears, que en cas 
que la proposta aprovada segueixi endavant, es faci càrrec dels costos que han 
tingut els Ajuntaments per a la redacció dels projectes no aprovats”. 

 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), un vot en contra (PSIB-PSOE) i 
quatre abstencions (SUMA), l’aprovació d’aquesta moció. 
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Juli Fuster manifesta que li agrada la idea perquè el PP fins ara volia llevar aquest 
impost i el Govern Balear enguany ha preferit prioritzar altres inversions importants. 
 
La batlessa exposa que varen fer cinc propostes a l’assemblea de batles i 
batlesses i només n’acceptaren una, que la presidenta del Consell va assumir com 
a pròpia. Que fins ara s’han rebutjat tots els projectes presentats. 
 
 
11.- MOCIÓ DEL PP ENVERS EL PARC DE BOMBERS DE MIGJORN  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“La construcció d’un nou Parc de Bombers al Sud de Mallorca és una reivindicació 
històrica dels pobles del Migjorn. La sona sud de Mallorca és de les més 
descobertes de les Illes Balears en matèria de lluita contra incendis. Aquests 
municipis, amb una gran extensió natural protegida, una gran riquesa en patrimoni 
cultural i històric, i una població elevada, que es veu incrementada en els mesos 
d’estiu, es troben sense parc de bombers i depenen dels parcs situats a Manacor, 
Llucmajor i Felanitx, a molts de quilòmetres de distància, amb l’increment que això 
comporta en els temps de resposta.  
 
L’any 2017 l’Ajuntament de Santanyí va oferir un solar al Consell de Mallorca per a 
la construcció del Parc de Bombers de Migjorn. Aquest solar cedit pel consistori ja 
tenia la llicència d’obra concedida. Però el Consell de Mallorca, qui havia de tirar 
endavant les obres, va anunciar que el projecte no s’executaria aquesta passada 
legislatura, fins i tot, quan estava dotat de pressupost des de l’any 2016 amb 
500.000 milions d’euros cada exercici (quantitat insuficient en relació al cost del 
projecte redactat pel Consell que ascendeix a 4,3 milions d’euros), i el conveni de la 
cessió del solar per part de l’Ajuntament al Consell de Mallorca es va signar al 
febrer de 2017. 
 
Som a finals de 2019, i res s’ha fet, però el fet més greu és que als pressuposts del 
Consell de Mallorca per a l’any 2020 no hi ha cap partida destinada a la construcció 
del Parc de Bombers de Migjorn. Han passat d’anunciar una inversió insuficient de 
500.000€ a zero euros. No hi ha cap intenció de la presidenta del Consell de 
Mallorca de construir un nou i necessari parc de bombers al sud de Mallorca.  
 
Per tot això, el Grup Popular de l’Ajuntament de Santanyí proposa al Ple l’adopció 
del següent ACORD: 
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ÚNIC.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Consell de Mallorca a la construcció del 
Parc de Bombers de Migjorn, modificant els pressuposts aprovats per a l’any 2020, 
amb la incorporació d’una partida pressupostària adequada i suficient per assolir 
aquest objectiu d’interès general. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), un vot en contra (PSIB-PSOE) i 
quatre abstencions (SUMA) l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Juli Fuster manifesta que és cert que no hi ha la partida econòmica, però que hi ha 
moltes maneres de fer les coses i espera que el parc es faci.  
 
La batlessa indica que quan vingueren del Consell a presentar el parc semblava 
que estava a punt de començar i de moment no hi ha res. 
 
Jaume Amengual assenyala que s’ha posat en contacte amb ells i li han dit que no 
està al pressupost 2020 però que hi figurarà una partida per licitar i li sap greu que 
no fessin el projecte previst. 
 
La batlessa exposa que quan ella li parla del pressupost municipal tot li sembla poc 
clar i ara es creu perfectament el que li diuen al Consell, però el cert és que la 
partida econòmica no hi és. 

 
 
12.- DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
12-a) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 18 de novembre de 2019, de l’expedient núm. 20/2019 de modificació de crèdits 
en el pressupost municipal de 2019, per transferència de crèdits. 
 
12-b) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 26 de novembre de 2019, de l’expedient núm. 21/2019 de modificació de crèdits 
en el pressupost municipal de 2019, per generació de crèdits. 
 
13.- CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
No es planteja cap qüestió. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual presenta per escrit les següents qüestions: 
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1.- Fa uns dies vàrem poder llegir a premsa el que la batlessa ja va dir en el 
passat plenari: que es bonificarà la matrícula dels infants de 0 a 3 anys que 
decideixin matricular-se a l‘escoleta municipal de Santanyí. 
Pregam que es reconsideri aquesta decisió perquè no entenem per quin motiu 
s’han de realitzar discriminacions entre famílies del nostre municipi. Trobam oportú i 
positiu que es bonifiqui l’ensenyament de 0 a 3 anys, però el que per nosaltres és 
inadmissible és que aquest ajuntament, que és l’ajuntament de tot el municipi, 
prengui decisions que van en contra de la igualtat d’oportunitats de les famílies del 
nostre municipi. És per això que instam el govern a replantejar aquesta bonificació i 
fer-la extensiva a tots els infants els pares i mares dels quals decideixin matricular-
los en escoletes municipals del nostre municipi. 
 
La batlessa contesta que des del passat mes d’agost l’escoleta de Santanyí no té 
cap nin apuntat i no hi ha nins del municipi que vulguin anar-hi. Que no hi ha cap 
discriminació. Que es tracta de donar un incentiu perquè la gent s’animi a dur els 
seus nins a Santanyí i els empresaris s’animin a participar en la licitació. I que en 
una reunió amb la Conselleria a la Direcció General d’escoletes la felicitaren per 
aquesta iniciativa. 
 
Bárbara Xamena indica que a s’Alqueria Blanca s’hauria d’haver fet una escoleta 
unitària al col·legi i a Santanyí ens retornaran dues aules. Que la millora econòmica 
que es fa és molt important i la reunió va ser perfecta i positiva. 
 
Jaume Amengual assenyala que els usuaris d’altres nuclis de població del municipi 
no tenen culpa del que ha passat a l’escoleta de Santanyí, però afavorir aquesta 
escoleta de Santanyí no pot anar en perjudici de les altres. 
 
La batlessa manifesta que la resta de nuclis ja té els nins inscrits i des de setembre 
gaudeixen del servei. 
 
2.- Sobre l’acte celebrat al Teatre de Santanyí el passat dissabte 30 de 
novembre, on es va condecorar Miquel Adrover amb la medalla d’or de la Vila 
de Santanyí, hem rebut moltes queixes de persones de Santanyí, degut a que  
persones no varen poder entrar al Teatre i algunes d’elles varen haver 
d’abandonar el seients que havien ocupat perquè estaven reservats 
prèviament. i és per aquest motiu que formulam les següents preguntes: 
 
1)Per quin motiu no es va fer saber amb antel·lació suficient que l’aforament del 
Teatre estava complet?  
 
2)Quines responsabilitats assumeix la regidora de cultura en tot aquest assumpte? 
 
3)Després de l’acte va haver-hi un sopar multitudinari. Qui eren els convidats? 
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Ricarda Vicens contesta que vol demanar disculpes als que no pogueren entrar i li 
sap greu perquè no pogueren preveure la gent que hi havia. Que la seva 
responsabilitat és que l’acte es faci i es faci bé. Que el lloc és el que hi ha i que el 
sopar és per als col·laboradors que no cobren res per participar-hi. 
 
Jaume Amengual assenyala que agraeix l’explicació i reconeix que l’acte va ser 
lluït. 
 
La batlessa indica que es repartirà un DVD amb l’acte enregistrat i que els que 
anaren a sopar no hi varen anar com a equip de govern sinó perquè varen 
col·laborar en l’acte. 
 
Miquel Rigo demana quin temps estan a contestar quan es presenta una instància.  
 
La batlessa contesta que ho demani als tècnics. 
 
Miquel Rigo demana pel nin que es va fer mal a la pista de skate, ja que la fibra de 
vidre estava espanyada. 
 
La batlessa diu que li sap molt de greu però que està ja previst canviar el paviment. 
 
La batlessa finalment convida tots els presents a assistir al dinar de Nadal de 
l’Ajuntament i felicita tothom per les festes. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 10,25 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


