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

1 
 

 

          
                                                                                                                                                                                                                                                      
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIMARTS DIA 25 DE FEBRER DE 2020  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-cinc de febrer  
de dos mil vint, 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 Bárbara Concepció Rigo Cabot 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)  
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 
 
 
La batlessa manifesta que agraeix a tots el canvi de data d’aquest Ple. 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de dia 16 de desembre de 2019. 
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2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 774/2019, d’11 de desembre, fins al 130/2020, de 
data 20 de febrer, del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
 
 
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 92 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. 92 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT” 
 
Per acord del Ple municipal de dia 15.06.2018 es va aprovar inicialment la 
modificació puntual núm. 92 de les Normes subsidiàries de planejament, que té per 
objecte la implantació d’un sistema general d’aparcaments, espai lliure I 
infraestructures públiques a Cala Llombards (part de la parcel·la 897 del polígon 5), 
i es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis publicats en el BOIB núm. 
76 de 21.06.2018, en el Diari de Mallorca 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 diferents Administracions Públiques consultades i la 
resolució del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears; atès la 
documentació presentada per l’equip redactor i l’informe dels serveis tècnics 
municipals.  
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de catorze vots a favor (PP i SUMA) i dues abstencions (PSIB-
PSOE), l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 92 de les Normes 
subsidiàries de planejament que té per objecte la implantació d’un sistema general 
d’aparcaments, espai lliure i infraestructures públiques a Cala Llombards i remetre 
tota la documentació a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme per 
a la seva aprovació definitiva.  
 
 
4.- APROVACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS 
MUNICIPALS  
 
Vista la proposta que diu: 
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“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LES ASSIGNACIONS 
ECONÒMIQUES ALS GRUPS MUNICIPALS. 
 
Vista la dotació pressupostària per a l’exercici 2020 als pressupostos generals de 
l’Ajuntament de Santanyí per import de 13.500,00 euros a l’aplicació 10 91200 
48906, 
 
Vist l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1.-Aprovar les assignacions econòmiques anuals als grups polítics municipals que 
es detallen a continuació: 
 
Component fix per grup municipal: 1.100,00 euros anuals per grup. 

Component variable en funció del nombre de membres del grup: 600,00 euros anuals per  

membre.. 

 

Aquesta assignació no podrà esser destinada al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de bens que 
poguessin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Els diferents grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació 
que haurà d’esser posada a disposició del Ple de la Corporació, sempre que ho 
demani. 
 
2.- Els efectes d’aquest acord seran des de l’1 de gener de 2020 i la forma de 
pagament serà semestral”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta proposta. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT 
PER A QUE L’ATIB PUGUI ACCEDIR ALS FITXERS DE DADES MOVE-PADRÓ 
PER A LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ A LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT PER A QUÈ L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
LES ILLES BALEARS PUGUI ACCEDIR ALS FITXERS DE DADES MOVE-
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PADRÓ PER A LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA. 
 
Vista la sol·licitud per email de l’administrador tributari de l’ATIB d’autorització del 
Ple de la Corporació per accedir als fitxers de dades MOVE-PADRO de la Direcció 
General de Trànsit, pel que fa  a les dades del municipi de Santanyí, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Aprovar l’autorització a la Direcció General de Trànsit  Prefectura Provincial de 
Trànsit en Illes Balears a què les dades necessàries per a la gestió de l'impost de 
vehicles de tracció mecànica que hauria de rebre aquest Ajuntament per a exercir la 
competència de gestió de l' impost de vehicles de tracció mecànica, atès que té una 
encomana de gestió a favor de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) es 
facin arribar les esmentades dades en lloc d’aquest Ajuntament directament a 
l'ATIB”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat  l’aprovació d’aquesta proposta.  
 
 
6.- ADHESIÓ A LA MALLORCA FILM COMMISSION 
 
La Mallorca Film Commission forma part de la Fundació Mallorca Turisme, i és 
l’entitat del Consell Insular de Mallorca dedicada a la promoció dels rodatges 
cinematogràfics a l’illa. 
 
Assumeix les tasques de promoció de les localitzacions de l’illa per a la captació de 
rodatges, i col·labora des de l’administració insular, en coordinació amb els 
ajuntaments i amb altres administracions d’àmbit estatal i autonòmic, amb el teixit 
empresarial, professional i artístic de Mallorca, per a impulsar la consolidació d’una 
economia dels rodatges, així com la promoció i desenvolupament de la indústria 
audiovisual de la comunitat. 
 
Entre els serveis que ofereixen, hi ha: 
 
-Informació i assessorament. La MFC ofereix assessorament i informació als 
productors interessats a rodar a l’illa, a través de les seves línies d’assistència 
telefònica i telemàtica, i de la informació inclosa en el seu web. També atén les 
consultes d’ajuntaments i altres departaments de l’administració, o d’empreses 
privades, sobre les característiques i requisits dels rodatges, i promocionant les 
localitzacions dels municipis. 
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-Promoció. La presència de MFC en els principals mercats cinematogràfics 
nacionals i internacionals permet una atenció directa a les demandes dels 
productors, alhora que una promoció de les localitzacions de Mallorca en aquests 
països. 
 
-Coordinació. A través de la Comissió Insular de Rodatges i Activitats Audiovisuals, 
que es convoca de manera ordinària dues vegades a l’any, i de manera 
extraordinària, quan una gran producció audiovisual el requereix, es coordinen les 
actuacions i permisos de les diferents administracions respecte als rodatges. 
 
És necessari posar en marxa una xarxa de municipis col·laboradors, que puguin 
ajudar a les empreses interessades a poder gestionar d’una manera àgil i ràpida els 
permisos municipals i per altre banda ajudar a la MFC quan sorgeixen oportunitats 
de gravacions al seu municipi. 
 
Per tot això i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’aprova per unanimitat l’adopció dels següents acords: 
 
1.Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santanyí com a col·laborador de la Mallorca 
Film Comission. 
 
2.Donar-ne trasllat a la Fundació Mallorca Turisme. 
 
 
7.- MOCIÓ DEL PP ENVERS L’AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA 
DE CAMPOS    
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Atès que les empreses concessionàries de recollida selectiva dels municipis de la 
comarca Sud i Llevant de Mallorca tenen sèries dificultats i problemes per 
descarregar els camions a l’estació de transferència de Campos. 
 
Atès que les empreses concessionàries de recollida selectiva dels municipis de la 
comarca Sud i Llevant de Mallorca, a vegades, decideixen anar a descarregar a 
Palma per l’estat de l’estació de transferència de Campos. 
 
Atès que l’estació de transferència ha quedat completament obsoleta i per tant la 
seva reforma i ampliació és una urgent necessitat per aquests municipis. 
 
És per tot això que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Consell Insular de Mallorca a que 
autoritzi a l’empresa concessionària a realitzar les millores d’ampliació de l’estació 
de transferència de Campos”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de catorze vots a favor (PP i SUMA) i dues abstencions (PSIB-
PSOE),  l’aprovació d’aquesta moció. 
 
 
8.- MOCIÓ DEL PP DE SUPORT ALS PAGESOS DE LES ILLES BALEARS   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Pagesos de tota Espanya es mobilitzen i protesten aquests dies, amb el lema 
conjunt “Agricultors al límit”, per a denunciar l’augment continuat dels costos de 
producció i reclamar uns preus dignes per als productes del sector primari. 

Les organitzacions professionals agràries de Balears (Asaja, Unió de Pagesos i 
UPA) ja han manifestat el seu suport i adhesió a aquestes mobilitzacions, tota 
vegada que l’activitat agrícola-ramadera de Balears pateix també la congelació i 
disminució dels preus en origen i l’increment de la producció, amb una situació 
agreujada pels sobre costos de la insularitat. 

Amb l’objectiu de cercar rendibilitat a l’activitat agrària, cal reduir amb urgència els 
costos de producció a Balears que, en conjunt, són entre un 20 i 25 per cent 
superiors als de la península per les limitacions del territori a una regió insular, la 
pressió urbanística que suporta i també les dificultats de l’agricultura de regadiu. 
Des de les Administracions cal donar facilitats per a modernitzar les infraestructures 
agràries: creació de noves zones d’hivernacle, garantir el subministrament d’aigua 
per als conreus de regadiu i creació de centrals hort fructícoles de transformació, 
sense haver d’esperar anys per a obtenir les llicències, amb retards que 
desincentiven als pagesos i acaben provocant l’abandonament de finques. 

Tot això provoca que els pagesos de les nostres Illes no veuen compensat el seu 
esforç perquè amb els actuals preus no aconsegueixen cobrir les despeses. Un 
sector que produeix amb pèrdues està condemnat i no podrà subsistir, amb la 
conseqüència de la falta de relleu generacional, de la desaparició del producte local 
i el tancament de les petites botigues. Uns productes que són progressivament 
substituïts per aliments procedents de fora de les Balears, en moltes ocasions de 
països llunyans, importats per grans superfícies comercials i intermediaris que, amb 
un costos inferiors i uns preus més baixos enfonsen el producte local de Mallorca, 
Menorca i Eivissa-Formentera. 
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Per evitar el tancament de més explotacions, que es segueixi mantenint el paisatge, 
territori i medi ambient, i donar continuïtat a l’activitat del camp de Balears, 
agricultors i ramaders necessiten actuacions immediates per incrementar la 
rendibilitat de les finques i augmentar l’escàs marge de benefici, que en la majoria 
de casos és d’uns pocs cèntims d’euro.  

La viabilitat i continuïtat del sector primari de Balears exigeix augmentar la 
rendibilitat de les explotacions i incrementar les rentes dels professionals de 
l’agricultura i ramaderia, que necessiten mesures, accions i instruments per afrontar 
una situació avui insostenible. 

Per tot això, el Grup municipal del Partit Popular, proposa a Ple de l'Ajuntament 
l'aprovació dels següents ACORDS: 

1.- L’Ajuntament de Santanyí manifesta el seu suport a les reivindicacions i 
protestes del pagesos i ramaders de Balears en la seva denúncia de l’augment 
continuat dels costos de producció i la reclamació d’uns preus dignes per als 
productes del sector primari de les nostres Illes. 

2.- Instar al Govern de les Illes Balears a donar suport efectiu al producte local, amb 
mesures efectives per als pagesos i ramaders, i campanyes de promoció i difusió 
del producte local de Balears, diferenciat amb un segell de qualitat com a producte 
en origen de “quilòmetre zero”. 

3.- Instar al Govern de les Illes Balears a gestionar acords amb les associacions 
empresarials del sectors d’hoteleria i restauració per fomentar el consum de 
productes locals als hotels i restaurants, amb campanyes informatives adreçades 
als visitants. 

4.- Instar al Govern de les Illes Balears a establir noves línies de col·laboració amb 
les cooperatives agràries i les societats agràries de transformació (SAT) per afavorir 
la comercialització del producte local i de proximitat. 

5.- Instar al Govern de les Illes Balears a aplicar, amb caràcter immediat, el Pla 
Estratègic per al Sector Ramader de les Balears, per evitar la seva desaparició i 
donar viabilitat a les explotacions ramaderes de l’arxipèlag; pla que va ser aprovat 
pel Parlament de les Illes Balears, a proposta del Partit Popular; i donat amb 
300.000 euros per al 2020, gràcies a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
Popular als Pressupostos de la Comunitat Autònoma d’enguany. 

6.- Instar al Govern de les Illes Balears a definir i consensuar amb al Consell Agrari 
de Balears, els Consells insulars i les organitzacions professionals agràries les 
mesures, estímuls i ajudes específiques adreçades a donar valor al producte local 
de Balears i de suport als pagesos de les Illes, amb l’execució d’aquestes mesures i 
actuacions. 
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7.- Instar al Govern de les Illes Balears a definir les mesures destinades a la millora 
de la competitivitat i productivitat del sector agrícola-ramader de Balears per a ser 
incloses en el Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PAC), 
amb l’objectiu prioritària d’aconseguir el reconeixement i compensació dels sobre 
costos de la insularitat”. 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat aprovar els punts 1, 2, 3, 4, 6 i 7 i per majoria de catorze 
vots a favor (PP i SUMA), i dues abstencions (PSIB-PSOE), aprovar el punt 5 
d’aquesta moció. 

María Monserrat llegeix la proposta de Bàrbara de Suma per poder ajuntar les dues 
propostes. Que troba que han de donar suport als pagesos. 

Maria Pons manifesta que la seva moció va encaminada cap aquí. 

Jaume Amengual exposa que no li sembla bé que després d’una comissió 
informativa s’hagi de debatre aquest punt al vespre i a la correguda. Que Suma 
s’abstendrà de la seva moció i viceversa.  

Maria Pons indica que els sembla bé una moció conjunta, però que les regles no les 
han escrites ells i que les dues mocions es complementen. 

Juli Fuster exposa que li consta que el Govern Balear fa molta feina perquè sigui 
així i que es poden votar les dues mocions per separat. 

 
9.- MOCIÓ DEL PP RELATIVA AL SUPORT A L’ESCOLA CONCERTADA  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“L’any 2008, els representants de l’escola concertada varen signar un Acord amb el 
Govern de les Illes Balears on es reconeixien als treballadors una sèrie de drets 
econòmics, per anar equiparant els seus sous amb els de l’escola pública. 
 
L’any 2010, el Sr. Antich i el Sr. Manera varen suspendre l’Acord signat degut a la 
crisi econòmica, trencant la nomenada Pau Social. 
 
Desprès de quatre anys de polítiques populars per a la recuperació econòmica i un 
gran esforç per part de tota la ciutadania, l’any 2016 es va poder aprovar la 
reactivació de l’Acord congelat, per poder avançar en millores sociolaborals als 
treballadors de l’Escola privada concertada. 
 
Però actualment s’ha interromput aquest compromís pactat i els Pressuposts 
Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2020 no contemplen 
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la dotació dels compromisos signats ni s’han incorporat cap de les esmenes del 
Grup Parlamentari Popular per continuar amb les millores pactades. 
 
Per tot això, el grup Municipal Popular proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació 
dels següents ACORDS: 
 
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Santanyí reconeix i dóna suport als docents i als 
altres treballadors de l’escola concertada i recolza les seves reivindicacions 
sociolaborals per aconseguir l’equiparació retributiva amb els treballadors de 
l’escola pública i dignificar la seva feina. 
 
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a 
complir l’acord signat el 10 de febrer de 2016 de reprogramació de l’Acord de 2008 i 
altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat, 
modificat parcialment el 19 de maig de 2016 i ratificat pel Consell de Govern, i fixar 
un calendari de pagament real i efectiu des d’aquest mateix any 2020. 
 
Tercer. El Ple de l'Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a 
signar un acord sobre els compromisos negociats per a l’actualització dels mòduls 
de funcionament i el complement retributiu per al personal de administració i 
serveis. Així com seguir amb el procés de implementació d’orientadors a Infantil i 
Primària, i una jornada màxima de 23 hores lectives a Secundària”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), dos vots en contra (PSIB-PSOE) i 
quatre abstencions (SUMA, l’aprovació d’aquesta moció. 

 
10.- MOCIÓ DEL PP PER EXIGIR ELS 78 MILIONS D’EUROS D’IVA QUE 
CORRESPONEN A LES ILLES BALEARS  
 
Vista la moció de referència que diu: 

“El dia 31 de juliol de 2018, el Ministerio de Hacienda dirigit per la Sra. María Jesús 
Montero comunicà, a la corresponent reunió del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, el imports de les bestretes a compte dels sistema de finançament 
autonòmic per a l’any 2019 i la liquidació definitiva de l’exercici 2017, per a cada 
una de les comunitats autònomes. 

El volum total de recursos nets que havien de rebre les comunitats autònomes a 
l’any 2019 pels dos conceptes assenyalats, d’acord amb la comunicació de juliol 
2018, ascendia a 108.058 milions d’euros, la qual cosa suposava un increment de 
4.161,6 milions d’euros respecte a l’exercici 2018. A més, s’havia d’afegir la 
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regularització d’un problema de decalatge en matèria d’IVA de l’any 2017, que 
suposava un perjudici pel conjunt de comunitats autònomes d’uns 2.500 milions 
d’euros. 

Pel cas de Balears, les bestretes a compte per a l’exercici 2019 i la previsió de 
liquidació definitiva de 2017 assolien un import de 2.665 milions d’euros, la qual 
cosa representava un increment de 99 milions d’euros respecte a 2018, als que 
s’havien d’afegir uns 78 milions d’euros addicionals pel perjudici derivat del 
decalatge de l’IVA. Amb tot, Balears havia de rebre el 2019, d’acord amb la 
comunicació del Ministerio de Hacienda del mes de juliol 2018, 177 milions d’euros 
addicionals als que es reberen el 2018.   

No obstant, el Gobierno de España presidit pel Sr. Pedro Sánchez fracassà a 
l’intent d’aprovar a les Cortes Generales el Projecte de Pressuposts Generals de 
l’Estat per a l’any 2019, la qual cosa va derivar en la convocatòria d’eleccions 
generals, un Gobierno de España en funcions fins fa només unes setmanes i una 
situació de pròrroga dels pressupostos de l’Estat per a l’any 2018. 

Davant l’escenari de pròrroga pressupostaria i l’existència d’un govern en funcions, 
la Ministra Montero al·legà d’una forma reiterada, fins i tot amprant-se en informes 
de l’advocacia de l’Estat, la impossibilitat de transferir els imports de les bestretes a 
compte que el propi Ministerio de Hacienda comunicà a les Comunitats autònomes 
el juliol de 2018 i amb els quals es feren els pressupostos autonòmics.  

No obstant, va ser convocar, a finals de setembre 2019, les noves eleccions 
generals del 10 de novembre, i el que era absolutament impossible prèviament, es 
va transformar de sobte no només amb una opció possible, sinó totalment 
aconsellable.  

De fet, el Gobierno del Sr. Pedro Sánchez aprovà el Reial Decret Llei 13/2019, d’11 
d’octubre, que permeté una actualització extraordinària de les bestretes a compte 
del sistema de finançament per a l’any 2019 tant de les comunitats autònomes com 
de les entitats locals, que permeté el desbloqueig, prèvia actualització, de 101 
milions d’euros de les bestretes a compte del sistema de finançament per a les Illes 
Balears, que s’ingressaren a les arques de la comunitat autònoma durant els mesos 
de novembre i desembre de 2019. 

No obstant, a l’esmentat Decret Llei no existí voluntat política de resoldre la 
problemàtica derivada del decalatge de l’IVA de l’any 2017, i per tant, continuava el 
bloqueig d’uns 2.500 milions d’euros al conjunt de comunitats autònomes, dels 
quals 78 milions corresponien a Balears.      

Aquesta situació, es posà sobre la taula a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del 
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d’octubre de 2019, on fins i tot 
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s’aprovà per unanimitat una Proposició de Llei del Grup Parlamentari Popular on 
s’instava a reclamar de forma immediata els 78 milions d’euros d’IVA que 
corresponen als ciutadans de les Illes Balears.  

Tot i això, el govern de la Sra. Armengol va seguir mantenint una posició ambivalent 
on més que defensar els interessos de Balears mostrant fermesa, contundència i 
exigint solucions a la pèrdua de 78 milions d’euros, es defensaven interessos 
partidistes i s’acotava es cap davant les consignes que arribaven des del Ministeri 
d’Hisenda i La Moncloa. 

I a dia d’avui, la Ministra Mª Jesús Montero ha confirmat els pitjors presagis, 
anunciant que no té cap intenció de pagar a les comunitats autònomes els recursos 
que els corresponen per la problemàtica del decalatge de l’IVA, la qual cosa 
suposaria la pèrdua definitiva de 78 milions d’euros per part de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

Sorprenentment, davant aquest escenari francament pessimista, la presidenta 
Francina Armengol, la consellera d’Hisenda Rosario Sánchez i el conjunt dels 
Grups Parlamentaris que donen suport al Govern, han optat –al menys a dia d’avui- 
pel silenci i per tant, per acceptar un retall definitiu de 78 milions d’euros als 
ciutadans de les Illes Balears.  

Des de l’Ajuntament de Santanyí no estam disposats a acceptar aquesta situació i 
per això, presentam la següent Moció i proposta  d’ACORDS: 

Primer.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Gobierno de España a transferir de 
forma immediata els 78 milions d’euros en concepte d’IVA, que es deuen a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. S’insta també el Gobierno de España a 
transferir immediatament els recursos que pertoquin a les hisendes locals de les 
Illes Balears, en els casos en que també s’hagin vist afectades per la problemàtica 
del decalatge de l’IVA de l’any 2017. 

Segon.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a mostrar 
una actitud ferma i contundent davant el Gobierno de España, per tal d’exigir la 
transferència immediata dels 78 milions d’euros en concepte d’IVA, que es deuen a 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Tercer.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a acudir a la 
via judicial, en cas de que dia 1 de març de 2020 el Govern de l’Estat encara no 
hagi donat una solució que permeti transferir de forma immediata els 78 milions 
d’euros en concepte de IVA, que es deuen a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears”.  
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de catorze vots a favor (PP i SUMA) i dos vots en contra 
(PSIB-PSOE), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Juli Fuster assenyala que no està d’acord amb l’exposició de motius de la moció i 
que l’origen d’aquest problema es el ministre Montoro. 
 

 
11.- MOCIÓ DEL PP RELATIVA A L’EXPLOTACIÓ DE MENORS   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Recentment s'ha publicat en diversos mitjans de comunicació l'existència de 
casos d'explotació sexual infantil que afecten a menors tutelats pel Consell de 
Mallorca i allotjats en els seus centres de protecció, arran dels abusos soferts per 
una menor durant les passades festes de Nadal en un habitatge de Camp Rodó. 
 
Posteriorment, fonts de l'IMAS han assegurat que menors tutelats en centres de 
protecció són explotats d'una manera "estesa i generalitzada". 
 
Davant la gravetat dels fets esmentats, la Fiscalia ha procedit a obrir diligències 
penals, ordenant a la policia que iniciï les mesures pertinents tendents a la 
identificació de les persones responsables de captar els menors afectats. 
 
A més, els fets han estat reconeguts pels responsables públics de l'IMAS i per la 
consellera d'Afers Socials i Esports, asseverant fins i tot que ja era coneixedora 
de tals fets amb anterioritat. 
 
No obstant això, tot i la gravetat del relat dels fets, a dia d’avui no s’han depurat 
responsabilitats ni pres mesures tendents a l'eradicació de les conductes 
d'explotació de menors tutelats. 
 
Per tot això, el grup Municipal Popular proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament de Santanyí exigeix tant als responsables 
públics de l'IMAS com del Govern de les Illes Balears que actuïn perquè es 
depurin les responsabilitats polítiques necessàries derivades de la nefasta gestió 
de la tutela pública de menors. 
 
SEGON.- El Ple de l'Ajuntament de Santanyí exigeix al Parlament de les Illes 
Balears que s'aprovi la constitució d'una comissió no permanent d'investigació 
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sobre els menors tutelats víctimes d'explotació sexual que permeti aclarir els fets 
ocorreguts. 
 
TERCER.- El Ple de l'Ajuntament de Santanyí exigeix al Consell de Mallorca que 
es replantegi constituir una comissió no permanent d'investigació sobre els 
menors tutelats víctimes d'explotació sexual que permeti aclarir els fets 
ocorreguts. 
 
QUART.- El Ple de l'Ajuntament de Santanyí sol·licita tant a l'IMAS com al Govern 
de les Illes Balears que prenguin totes les mesures necessàries per evitar que els 
menors tutelats segueixin sent víctimes d'explotació sexual”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), dos vots en contra (PSIB-PSOE) i 
quatre abstencions (SUMA), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Juli Fuster assenyala que aquest es un tema molt delicat i preocupant i que cercar 
responsables polítics es absurd, a més de que estan estigmatitzant a les víctimes. 
 
Jaume Amengual manifesta que està totalment d’acord amb el que ha dit Juli Fuster 
i que com hi ha notícies d’aquest tema cada dia a la premsa no volen entrar en 
aquesta qüestió. 
 
La batlessa indica que  ha duit aquest tema al Ple només per sí de casualitat un 
menor de Santanyí hagués d’anar a un centre d’aquests, ella como equip de 
govern, vol estar tranquil·la i que s’arregli la situació el abans possible.  
 

 
12.- MOCIÓ DEL PP RELATIVA A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El passat dia 7 de setembre, l'actual Govern dels Illes Balears va assegurar que en 
cap cas es durien a terme retallades en els serveis públics autonòmics, ja que 
s'estava treballant amb el Ministeri d'Hisenda en l'elaboració d'un Pla Econòmic i 
Financer per a la Comunitat Autònoma, en el qual es plantejava una major 
eficiència dels actuals recursos públics, però sense retallar-los. 

La realitat és que el forat dels comptes de Govern de les Illes Balears ronda els 500 
milions d'euros, segons dades del Ministeri d'Hisenda, inclosos els 177 milions per 
a la millora del finançament i liquidació de l'IVA que el Govern central no ha pagat a 
Balears. Així doncs, el Govern estaria incomplint el límit de dèficit. 
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Tota aquesta situació econòmica, ha provocat que, des del dia 8 de gener de 2020, 
els directors d'infantil, primària i secundària, es trobin amb els fons econòmics dels 
seus centres congelats, creant malestar i preocupació entre tots ells. 

L'explicació és del tot injustificada, ja que la Conselleria d'Educació, transmet que 
s'ha realitzat l'aplicació de la llei de pressupostos de la nostra comunitat i que en tot 
cas poden utilitzar el romanent que tenen en els seus comptes corresponents a 
l'any passat; és a dir, l'esforç realitzat per cada centre i equip directiu en la seva 
gestió i activitat diària i que a més ja estava destinat a la millora d'instal·lacions o 
infraestructures. Amb aquest discurs, després, el mateix Govern de les Illes 
Balears, s'atreveix a presentar un avantprojecte on parla d'autonomia de Centre, 
Lideratge dels directors o defensa de l'Escola pública. 

En definitiva, el pressupost queda retingut fins a en un 90%, amb quantitats que 
oscil·len entre els 6000 i els 14000 € en els millors dels casos, ja que hi ha 
quantitats molt més elevades en aquells centres on s'imparteixen més diversitat 
d'estudis. 

És un despropòsit desmesurat tenir el control absolut de la gestió econòmica dels 
Centres Escolars i fer-los subsistir amb la partida romanent de l'any anterior, quan 
les assignacions ja tenien caràcter finalista i són imprescindibles per al bon 
funcionament dels centres. 

Per tot això, el Grup municipal del Partit Popular, proposa al Ple de l'Ajuntament 
l'aprovació dels següents ACORDS: 

PRIMER.- L'Ajuntament de Santanyí es solidaritza i dóna suport als centres 
educatius en la seva lluita per aconseguir una plena autonomia pedagògica i 
financera per al correcte desenvolupament dels seus projectes educatius i de centre 
que redunden en una major eficàcia i eficiència educativa, adaptades en tot 
moment a les necessitats particulars de l'alumnat i de l'entorn social i cultural de 
referència. 

SEGON.- L'Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a la 
devolució immediata de les partides bloquejades, pagant puntualment l'assignació 
per a despeses de funcionament de centre, sense importar el romanent de què 
disposin cada un d'ells”. 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de catorze vots a favor (PP i SUMA) i dos vots en contra 
(PSIB-PSOE), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Juli Fuster assenyala que el pressupost de la conselleria s’ha incrementat cada any 
des del 2015, no com feia el PP quan governava que retallava cada any. 
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La batlessa indica que els centres educatius de Santanyí li han demanat aquesta 
declaració. 
 
 

 
13.- MOCIÓ DE SUMA PER LA RETIRADA IMMEDIATA DE LA RAMPA DEL 
PARC D’SKATE DE SANTANYÍ I PER MILLORAR LA NETEJA I MANTENIMENT 
DE LES ZONES DE LLOCS INFANTILS  
 
Vista la moció de referència que diu: 

“Un dels deures que té qualsevol ajuntament és el manteniment i conservació dels 
espais públics. I més, encara, quan aquests són llocs habituals o destinats als 
infants. 

Des de fa uns mesos, al parc d’skate que hi ha davant el pavelló esportiu de 
Santanyí, hi havia dues rampes petites en estat deplorable i molt perillós. Molts 
d’infants les utilitzen com a petits tobogans i baixen lliscant per ells. Tenim 
constància que diferents nins petits han acabat a urgències plens de petites fibres 
de vidre clavades per tot el cos. Un fet que fa molt de mal i que és molt difícil de 
llevar. 

En el passat ple del mes de desembre ho vàrem fer saber a l’equip de govern que 
ens va reconèixer que ja ho sabien. En més de dos mesos només se n’ha retirada 
una i l’altra encara hi és. Durant aquest temps, encara més infants s’han fet mal i 
han hagut d’anar al PAC que hi ha al costat. A més a més, no hi ha cap senyal ni 
cartell que indiqui aquest perill. 

La resta de parcs infantils i zones de jocs del municipi també els hi falta neteja i 
manteniment. Aquestes zones s’haurien de netejar periòdicament i vetllar perquè tot 
estigui en les millors condicions i dur el seu manteniment al dia. Quan algú va a un 
lloc brut, descuidat o en males condicions de manteniment, no es preocupa tant per 
deixar-ho net ni en bones condicions. Més al contrari, si la gent ho troba tot net i 
com a nou, normalment, ho deixa igual o millor de com ho ha trobat. També serveix 
per a conscienciar als més joves de la necessitat de mantenir els espais públics 
nets i ben conservats. 

Ja que aquests espais són llocs destinats als infants, o llocs molt freqüentats per 
ells, consideram que s’han de prendre mesures per a millorar-ho. I més a un 
Municipi com el nostre, que és ciutat amiga de la infància. 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords: 
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1. Retirada immediata de la rampa en mal estat que encara queda a la pista 
d’skate de Santanyí. 
   

2. Controlar de manera més eficient que la neteja i el manteniment de les zones 
de joc infantil estiguin al dia. 
 

3. Estudiar la possibilitat de posar fonts d’aigua potable en les zones de jocs 
infantils i juvenils”. 
 

D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament i desprès de diverses intervencions, es retira el punt 1 de la moció,  
s’acorda per majoria de sis vots a favor (SUMA i PSIB-PSOE) i deu abstencions 
(PP) aprovar el punt 2 i per unanimitat aprovar el punt 3.  
 
Jaume Amengual manifesta que estan contents de la feina d’en Miquel, de 
presentar la moció i que s’actuàs. 
 
Joan Gaspar exposa que la neteja de parcs es fa dos cops cada setmana. I pel que 
fa a l’aigua potable si els dieun d’on l’han de treure en poden posar. 
 
Jaume Amengual explica que creuen que és millorable, que el punt 3 diu que 
estaria bé que hi hagués aigua potable als parcs infantils. 
 
La batlessa diu que al seu moment varen mirar d’instal·lar fonts als llocs públics 
però els ho varen desaconsellar. 
 
Juli Fuster manifesta que es pot instal·lar però amb unes condicions de seguretat i 
vigilància i que la proposta només parla d’estudiar la possiblitat. 
 
La batlessa exposa que es pot estudiar però que el tema de la neteja està controlat. 
 

 
14.- MOCIÓ DE SUMA PER A LA SENYALITZACIÓ DE MIRADORS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El poble de Cala d’Or i el conjunt del nostre municipi compta amb indrets naturals 
singulars espectaculars i carregats de bellesa. Des del nostre punt de vista, 
s’haurien de posar en valor els llocs d’observació i contemplació d’aquests 
paisatges,  els miradors. 
Una senyalització adequada d’aquests miradors, tant pel que fa a les indicacions 
per a la correcta orientació per poder-hi arribar i a la senyalització dels propis 
miradors, podria ser un incentiu per a la promoció turística del municipi. En la 
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mateixa direcció, la creació de rutes de miradors posaria en valor una oferta 
d’activitat cultural i de lleure, basada en l’interès per la natura, el coneixement del 
municipi i els hàbits saludables. 
 
Atès que aquesta proposta ha estat preparada amb persones residents a Cala d’Or, 
facilitam en imatge alguns dels llocs que podrien formar part d’aquesta ruta: 
 

 
   

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords: 
 
1r-. Procedir a la senyalització dels miradors de Cala d’Or i fer-la extensiva al 
conjunt del municipi, de tal manera que permeti una correcta orientació per a 
localitzar-ne les ubicacions i que cada mirador compti amb el seu panell informatiu 
propi. 
 
2n-. Procedir a la creació de rutes de miradors que posin en valor l’oferta 
paisatgística i cultural del municipi”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual manifesta la seva enhorabona per a Cala d’Or. 
 
Juli Fuster exposa que hi estan a favor. 
 
Joan Gaspar diu que hi estan a favor si fan un petit canvi: que hi hagi la resta del 
municipi. 
 
Jaume Amengual explica que ja ho han fet extensiu. Que han d’estudiar el tema 
d’il·luminar tots els miradors. 
 
La batlessa demana que consti en acta que han afegit tots els possibles miradors. 
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15.- MOCIÓ DE SUMA PER DONAR SUPORT I PROMOCIONAR LES FESTES 
TRADICIONALS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Avui dia vivim en un món globalitzat on, empesos per la pressió publicitària i social, 
és fàcil mimetitzar-se amb aquelles manifestacions festives que s’escampen de 
forma massiva i descontextualitzada arreu del món. Això no té perquè ser sempre 
negatiu si al mateix temps hom sap no perdre les arrels, no perdre la identitat, que 
al cap i a la fi és el que ens defineix com a persones i com a poble. 

Dins aquesta societat global s’han incorporat noves festes internacionals,  com per 
exemple HALLOWEEN; estatals, com per exemple FERIA DE ABRIL; noves 
modes, com per exemple FESTES HOLI,... Totes elles amb el foment de 
l’Ajuntament. 

Per altra banda, s’hauria de defugir que aquesta promoció de les festes des de les 
institucions públiques anàs lligada primordialment al consum d’alcohol.  

És per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord:  
 
Fomentar i promocionar les festes tradicionals perquè esdevinguin un tret 
característic com a poble”.  

 
Desprès de diverses intervencions, s’acorda per unanimitat retirar l’exposició de 
motius i aprovar com una declaració conjunta el fomentar i promocionar les festes 
tradicionals perquè esdevinguin un tret característic com a poble.  
 
Jaume Amengual explica que s’ha de tenir cura de les festes populars. 
 
La batlessa manifesta que sempre han potenciat les festes populars de tots els 
nuclis perquè no es perdin les tradicions, per tant hi votaran en contra.  
 
Juli Fuster proposa fer una declaració de suport conjunta a les festes populars.. 
 

 
16.- MOCIÓ DE SUMA DE SUPORT A LA PAGESIA DE LES ILLES BALEARS   
 
Vista la moció de referència que diu: 

“Ja fa anys que el sector agrari i ramader va perdent poder adquisitiu, també fa 
temps que tot el sector, ha alertat que la situació és de cada dia més complicada, 
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per no dir insostenible. A les Illes Balears hi hem d'afegir els sobrecostos derivats 
de la insularitat i de viure a un lloc allà on el valor de la terra és mesura pel que s'hi 
pot construir i no pel que pot produir. 

A finals de gener les organitzacions agràries han passat a l'acció, a tot l'estat hi ha 
hagut mobilitzacions. Que al cap i a la fi són un crit d'auxili del sector, ja que està al 
límit de la supervivència. De fet a Mallorca les mobilitzacions han tengut per lema 
"agricultors i ramaders al límit". 

En tot això no podem obviar que tant el govern de l'estat com la Comissió europea 
hi tenen bona part de responsabilitat. Ens han imposat un model econòmic que fa 
inviable tot allò que no sigui agroindústria pensada per abastir grans superfícies i 
plataformes comercials. En aquest model els pagesos de les Illes Balears no hi 
caben. Tot i que les darreres dècades els professionals del sector han fet un gran 
esforç per adaptar les explotacions, les produccions i els cultius a les demandes del 
mercat arribam a la conclusió que és una qüestió de model econòmic. 

Desgraciadament les polítiques de la Comissió Europea no van en la línia de 
protegir al professional, l'explotació familiar o les produccions de qualitat i 
diferenciades. Tot al contrari, estan pensades per les grans empreses agro-
industrials, pensades per produir molt a baix preu. 

Per la seva banda els diferents governs de l'Estat no han fet res realment efectiu 
per tal de resoldre els diferents problemes estructurals que pateix el sector a l'Estat. 
A més, han tractat el sector primari de les Illes Balears ben igual que ho han fet 
amb el conjunt de l'arxipèlag; en el millor dels casos amb indiferència o menyspreu. 
Per tant no ha tengut en compte el fet que a les Illes els costos de producció són 
més alts, que les explotacions són petites i el territori molt parcel·lat. 

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

1.L’Ajuntament de Santanyí dóna suport al sector agrari en les mobilitzacions i les 
seves legitimes reivindicacions.  
 

2.L’Ajuntament de Santanyí  insta el Govern espanyol a iniciar el debat de la llei per 
uns preus mínims per poder fixar uns preus mínims en funció dels costos de 
producció. 

3.L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern espanyol a modificar la llei de la cadena 
de valor per tal que el productor vegi reconeguda la seva tasca. 
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4.L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern espanyol a dur a terme les 
negociacions pertinents per tal que a la PAC del nou període s’estableixin les 
mesures compensatòries per els costos de la insularitat que patim a les Illes 
Balears. 

5.L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a dotar de 
pressupost i personal la Direcció General de Sobirania Alimentària per dur a terme 
programes de suport al producte local i als professionals del sector”. 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat aprovar els punts 1, 2, 3 i 4 d’aquesta moció i per majoria 
de sis vots a favor (SUMA i PSIB-PSOE) i deu vots en contra (PP) no aprovar el 
punt 5.  
 

 
17.- MOCIÓ DE SUMA PER AUGMENTAR EL NOMBRE DE PAPERERES AL 
POBLE DE SANTANYÍ   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“És un fet que tots volem un poble net i cuidat. Per això ens cal, a més d’educar a la 
societat cap al civisme i al cuidat de la zona on vivim, feina de tots, facilitar al 
màxim aquesta tasca. 

Podem afirmar que existeix un consens molt ampli dins el poble que troba en falta 
un major nombre de papereres en els carrers i places del poble.  

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

1r-. Augmentar el nombre de papereres i millor la seva distribució als carrers del 
poble i places del poble.  

2n-. Prioritzar la instal·lació de papereres amb cendrers i que permetin reciclar 
papers i plàstic”. 

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), no aprovar aquesta moció. 
 

 
18.- MOCIÓ DE SUMA PER TAL DE REGULAR EL PÀRQUING DE L’ENTRADA 
DE CALA LLOMBARDS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
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“Aquest Ajuntament, després d’analitzar com afectava la nova planificació del 
transport públic al terme, va venir a bé reclamar la línia de Santanyí - Cala 
Llombards - S’Almonia. És de suposar que aquesta reclamació és per fomentar el 
transport públic i per donar resposta a una necessitat dels ciutadans de la contrada. 

També en el seu moment, quan es va aprovar afegir-nos al programa de Platges 
sense Fum, aquest consistori va proposar que fos el Caló des Moro i no altres 
platges del terme i, fins i tot, va afegir que fos també sense alcohol. Un dels 
arguments va ser la pressió humana que afronta aquest indret els mesos d’estiu i la 
quantitat de deixalles que hi aboquen. 

Per altra banda, és un fet que el pàrquing de la zona és de grans dimensions. 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord:  
 
Un cop establerta la línia de transport públic i la seva freqüència, valorar si és 
necessari un pàrquing de les dimensions actuals o cal fer-ne una reducció”. 
 
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), no aprovar aquesta moció. 
 
Jaume Amengual explica que és important que el pàrquing estigui regulat per 
ajustar els visitants al que poden assumir les platges. 
  
Juli Fuster diu que hi estan a favor. 
 
La batlessa manifesta que creu que estan equivocats. Que la línia de Cala 
Llombards a s’Almonia s’ha llevada. 
 
Juli Fuster exposa que mantenen aquesta línia. 
 
La batlessa diu que el pàrquing de Cala Llombards ha llevat molts de vehicles dins 
el nucli. 
 
19.- MOCIÓ DE SUMA DE REBUIG A L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT DE SON 
SANT JOAN   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Actualment, tot un seguit de projectes d’obra a l’Aeroport de Son San Joan, estan 
en tràmit ambiental davant la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears 
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(CMAIB). Aquests projectes estan previstos en el DORA (Document de Regulació 
Aeroportuària DORA 2017-2021 aprovat pel Consell de Ministres) i que estan en el 
marc del Pla Director de l’Aeroport de Palma. 
 
Durant les darreres setmanes ha sortit a la llum que aquestes obres estan en 
licitació des de fa mesos, quan encara, a dia d’avui (en el moment de redacció de la 
present iniciativa) i des del passat 20 de gener de 2020, l’informe d’impacte 
ambiental està en exposició pública. Un fet que rebutjam perquè, com a mínim, 
impliquen una falta d’ètica i transparència d’un entitat empresarial amb participació 
pública majoritària (51%). Aquestes obres estan generant una resposta civil i 
institucional, i l’obscurantisme d’AENA no contribueix a que la societat i la 
ciutadania puguin articular una exposició argumental adequada quan les obres ja 
estan en licitació i, a l’hora, en exposició pública pel preceptiu informe ambiental. 
 
La societat civil mobilitzada de Mallorca, representada entre d’altres per les entitats 
ecologistes i els sindicats, ja ha manifestat el seu rebuig a aquesta obra 
innecessària, desproporcionada i no ajustada a les necessitats de l’illa, la seva 
economia i el benestar dels que hi vivim. 
 
La suma de les obres actuals – obres adjudicades i d’altres pendents d’informe 
ambiental – té un cost de 260 milions d’euros. Una pressupost d’obra que exclou, 
una vegada més, mesures de compensació per les zones afectades per l’Aeroport, 
especialment el Pla de Sant Jordi. Aquestes obres - la majoria qüestionades en 
conjunt o parcialment per les diferents entitats i plataformes ecologistes, partits 
polítics i el propi Govern de les Illes Balears- impliquen una inversió en 
infraestructures a les Illes que no és prioritària, ni tan sols reclamada per cap agent 
social. Amb aquesta xifra es podrien fer, per exemple, inversions tan importants i 
urgents com la depuradora de Palma, el Tren de Llevant, mesures compensatòries 
al Pla de Sant Jordi (protecció de zones humides, entorn naturalitzat, integració 
paisatgística de les instal·lacions, reducció de renous i altres molèsties als veïns, 
etc.) i encara quedarien fons disponibles per altres projectes de mobilitat o del cicle 
de l’aigua: abastiment, sanejament i depuració. Un altre exemple seria invertir en el 
Tramvia de Palma i en mesures compensatòries, totes elles infraestructures molt 
prioritàries per a les Illes i reclamades per diferents institucions i la ciutadania. 
 
AENA, com a empresa de titularitat majoritàriament pública, i el govern de l’Estat 
Espanyol no poden seguir girant l’esquena a les Illes ni a la declaració 
d’emergència climàtica, i han d’implicar-se directament en el canvi cap a un model 
de mobilitat sostenible. Enlloc d’apostar per l’ampliació d’aparcament, AENA podria 
estudiar participar la creació d’un tramvia que arribi a l’aeroport així com col·laborar 
amb els operadors de transport públic de Mallorca -el TIB i l’EMT- per fer més 
accessibles les instal·lacions al marge del vehicle privat. 
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Diferents institucions de les Illes han declarat la situació d’emergència climàtica. A 
l’hora l’Estat Espanyol i la Unió Europea estan valorant distintes mesures per tal de 
reduir el número de vols existents a causa de la contaminació que generen i així 
reduir la seva petjada ecològica. Aquesta nou escenari planteja en el mitjà termini 
mesures de decreixement, per tant, entenem que aquesta declaració és 
incompatible amb els projectes de l’aeroport i la intenció d’atreure més turistes, 
especialment durant la temporada alta. 
 
La llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears també 
estableix que “s’han d’impulsar mesures de col·laboració amb les autoritats estatals 
per aconseguir la reducció d’emissions i la reducció de la vulnerabilitat al canvi 
climàtic en l’àmbit del transport marítim i el transport aeri” i menciona explícitament 
“la definició de plans de sostenibilitat en matèria d’emissions lligades al transport 
aeri”. 
 
Ara que la nostra comunitat està fent passos en la direcció correcta, com la 
iniciativa de l’impost de turisme sostenible, la Llei de Canvi Climàtic i de Transició 
Energètica o la Llei de Residus, la principal infraestructura d’aquesta terra no pot 
caminar en solitari en la direcció contrària. De fet, l’Estatut d’Autonomia ja apunta 
que tota persona té el “dret a gaudir d’una vida i un medi ambient segur i sa” i 
exigeix a les administracions competents “impulsar un model de desenvolupament 
equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible” (article 23.1). És especialment 
significatiu, a més, la part del redactat que diu que “la comunitat autònoma ha de 
cooperar amb les instàncies nacionals i internacionals en l’avaluació i en les 
iniciatives relacionades amb el medi ambient i el clima” (article 23.2)." 
 
Les Illes som, també, un territori limitat i l'aeroport és la principal porta d'entrada a 
les illes. Els darrers anys hem regulat el lloguer turístic i ara s’està plantejant regular 
l’arribada creuers. L'activitat aèria no en pot ser una excepció per impulsar un 
model responsable socialment i ambientalment. En aquesta línia és imprescindible 
un estudi de càrrega per a les Illes Balears y hauria de ser l’Estat (AENA) qui 
l’hauria de dur a terme ja que és qui té, encara avui, la gestió de les nostres portes 
d’entrada. 
  
L’actual PDS (pla director sectorial) de l’Aeroport de Son Sant Joan és del 2001, 
sense avaluacions d’impacte ambiental. S’hauria de plantejar fer un nou pla director 
que s’ajusti a les necessitats de mobilitat dels residents insulars i consideri els 
impactes a l’entorn. És evident que el context social, ambiental i econòmic ha 
canviat radicalment. Per això, consideram que, tot i la vigència legal, és necessària 
una nova avaluació ambiental per desenvolupar els projectes. 
  
A més, més enllà de la qüestió climàtica, cal recordar que l’aeroport de Palma 
genera uns beneficis anuals de més de 200 milions d’euros, mentre que la 
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reinversió és pràcticament nul·la i, quan es preveu, es fa sense pensar en les 
necessitats reals de l’illa i sense escoltar la seva ciutadania i institucions pròpies, tot 
això ens porta, una vegada més, a veure la necessitat de la cogestió dels aeroports 
de les Illes. En aquest sentit són moltes les veus que  aposten per la 
descentralització i individualització del sistema de gestió aeroportuària: així es 
podrien desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies més adients a les 
necessitats i particularitats de cada aeroport i realitat insular. Un model de cogestió 
on el Govern i els agents socials i econòmics de les Illes Balears haurien de 
participar en els òrgans de gestió aeroportuària. Les decisions operatives, la 
planificació, les inversions, la política tarifària i les decisions comercials tenen una 
incidència clau en la nostra economia. 
  
Que AENA i l’Estat assumissin aquests tipus de reptes seria molt més adequat per a 
les Illes, per a les demandes majoritàries de la seva gent i de les seves institucions i 
per a l’interès del planeta que no l’ampliació innecessària de l’aeroport en un 
territori limitat i amenaçat per la saturació, la sobreexplotació turística i el canvi 
climàtic. 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords: 
 
1.- L’Ajuntament de Santanyí rebutja l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan i les 
obres de reordenació encaminades a un increment dels vols i passatgers. 
  
2.- L’Ajuntament de Santanyí reclama a AENA més responsabilitat amb l’entorn 
econòmic, humà i natural en què opera. 
  
3.- L’Ajuntament de Santanyí  insta el Govern de l’Estat Espanyol a impulsar, amb 
AENA i la participació de les institucions de les Illes, un nou Pla Director Sectorial 
per l’Aeroport de Son Sant Joan, adequat a la realitat actual. 
  
4.- L’Ajuntament de Santanyí reclama al Govern de l’Estat Espanyol la cogestió 
aeroportuària per part de les autoritats de les Illes Balears a fi de poder influir en la 
regulació dels fluxos turístics, entre d’altres. 
  
5.- L’Ajuntament de Santanyí considera que és imprescindible i prioritari un estudi 
de capacitat de càrrega de les Illes Balears al ser un territori insular - i per tant molt 
vulnerable - i disposar d’uns recursos i infraestructures limitades. És per això que es 
reclama a AENA que elabori aquest estudi de forma prioritària abans de seguir amb 
projectes d’obra. 
  
6.- Vist l’anunci, per part del Director de l’Aeroport de Son Sant Joan  (AENA), de 
reformular el projecte d’ampliació, instam a AENA a obrir un espai de diàleg amb les 
institucions i entitats de les Illes Balears afectades per aquestes obres”. 
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Desprès de diverses intervencions es retira l’exposició de motius i el punt 6 i 
d’acord amb el dictamen de la comissió informativa, s’acorda per unanimitat aprovar 
els punts 1, 2 i 3, per majoria de sis vots a favor (SUMA i PSIB-PSOE) i deu 
abstencions (PP) aprovar el punt 4, i per majoria de deu vots en contra (PP), quatre 
vots a favor (SUMA) i dues abstencions (PSIB-PSOE), no aprovar el punt 5 
d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual explica que és un tema que ens afecta de ple i que no els 
agraden les massificacions. 
 
La batlessa manifesta que no coneixen el projecte i que si volen poden llevar 
l’exposició de motius. 
 
Juli Fuster exposa que Aena ha d’aportar un altre projecte. 
 
 
 
20.- RATIFICACIÓ DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES PER AQUEST 
AJUNTAMENT AL PLA INSULAR DE SERVEIS DE TRANSPORT REGULAR DE 
VIATGERS PER CARRETERA  
 
S’aprova per unanimitat ratificar les següents al·legacions efectuades al seu dia per 
aquest Ajuntament: 
 
“En relació a l’expedient de modificació del Pla Insular de Serveis de Transport 
regular de viatgers per carretera (PISTRVC), del Consorci de Transport de Mallorca 
de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, actualmente en tràmit d’audiència, a 
continuació trasllat les al·legacions d’aquest Ajuntament:   
 

Al·legacions:  

Demanem que existeixi una connexió entre tots els nuclis i l’hospital de Manacor, 
però especialment s’Alqueria Blanca. 

Demanem una connexió entre Santanyí – Felanitx – Manacor sense haver de 
passar per Campos a fer el transbord. 

Demanem la línea Santanyí – Cala Llombards – S’Almonia , ja que no s’ha 
consolidat.   

Demanem mes freqüències durant tot l’any a la línea que uneix Santanyí – Son 
Moja – Cala Santanyí – Cala Figuera. 



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

26 
 

 

 Demanem una aturada a Es Cap des Moro, al carrer de na Set Cèntims, per 
després  poder fer la ruta a peu fins a Mondragó i s’Amarador. 

Demanem una connexió entre Santanyí – UIB – Parc Bit sense transbords ja que 
sinó els estudiants que comencen a primera hora fan tard i no poden agafar 
aquesta línea. 

Demanem la connexió entre Calonge i s’Horta ja que no hi és i creim que per anar a 
l’hospital de Manacor, una bona ruta seria: Santanyí – s’Alqueria Blanca – Calonge 
– Cala d’Or – Hospital de Manacor, sense fer els transbords que fa ara. 

Reclamem veure com els nostres veïnats de tots els nostres nuclis de població es 
poden desplaçar cap a l’Hospital de Manacor. 

En nom del municipi Santanyiner, estem molt contents de que els nous autocars 
siguin menys contaminants i estiguin adaptats perquè siguin accessibles a les 
persones que sofreixen alguna discapacitat i també estam contents de que siguin 
vehicles sostenibles, ja que nosaltres treballem per la sostenibilitat. 

L’argumentació que trobam rellevant de cara a aconseguir un millor Pla per al 
nostre municipi és, en primer lloc, la distancia del municipi a llocs importants per als 
veinats com Manacor i Palma. En segón lloc i molt destacable és el fet que el nostre 
municipi depen al 100% del transport públic en bus, perquè no tenim l’opció del tren 
ja que l’estació més propera és a Manacor”. 

La batlessa assenyala que de moment no han contestat a les al·legacions fetes ni 
els han convocat a cap reunió. 

 
Seguidament i per unanimitat s’acorda declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
el punt següent: 

 
21.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 2020  
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 05 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2020 (TRA 01/20)  
 

1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 21 de 
febrer de 2020, on es detalla el contingut de la modificació de crèdit 
proposada així com el seu finançament. 
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2. Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 21 de febrer de 2020, 
ha emès el dictamen preceptiu, on es fan constar les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre a les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en el capítol III Secció 2ona. a 
l’article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
concordant amb els articles 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 2020 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 € 
Edifici s’Abeurador 14 33301 62201 196.721,09 
Adquisició material festes 20 33801 62501 56.000,00 
 TOTAL 252.721,09 
 
BAIXES DE CRÈDITS 
 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Edifici multifuncional Cala d’Or 19 43201 62291 252.721,09 
 TOTAL 252.721,09 
 
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”. 
 
S’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i sis abstencions (SUMA i PSIB-
PSOE), l'aprovació d’aquest expedient. 
 
Seguidament i per unanimitat s’acorda declarar d’urgència i incloure en l’ordre del 
dia els dos punts següents: 
 
22.- ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FELIB 
 
Vista la proposta que diu: 
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“PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FELIB 
 
Vist l’expedient per a l’adhesió d’aquest Ajuntament de Santanyí a la Central de 
Contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), atès 
l’informe de legalitat del secretari de l’Ajuntament i atesa la fiscalització de 
conformitat de la intervenció municipal, 
 
PROPÒS: 
 
PRIMER.- Adherir-se a la Central de Contractació de la FELIB a fi de poder 
contractar les obres, serveis i subministraments a través de l’esmentada central, 
de conformitat a les condicions i preus que es fitxen en els corresponents 
contractes o acords marc que es subscriguin entre la central i les empreses 
adjudicatàries dels mateixos. 
 
SEGON.- Remetre el present acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes 
Balears (FELIB).  
 
TERCER.- Facultar a la batlessa d’aquest Ajuntament  perquè en nom i 
representació d’aquesta corporació procedeixi a la formalització quants contractes i 
documents siguin precisos per a l’efectivitat del present acord”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
23.- ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEMP 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEMP 
 
Vist l’expedient per a l’adhesió d’aquest Ajuntament de Santanyí a la Central de 
Contractació de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), atès 
l’informe de legalitat del secretari de l’Ajuntament i atesa la fiscalització de 
conformitat de la intervenció municipal, 
 
PROPÒS: 
 
PRIMER.- Adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP a fi de poder 
contractar les obres, serveis i subministraments a través de l’esmentada central, 
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de conformitat a les condicions i preus que es fitxen en els corresponents 
contractes o acords marc que es subscriguin entre l’esmentada central i les 
empreses adjudicatàries dels mateixos. 
 
SEGON.- Ajustar-se a l'establert en el Reglament de Funcionament de la Central de 
Contractació de la FEMP, en concret, en les clàusules referents a l'àmbit 
d'aplicació, funcionament, drets i obligacions de les entitats locals. 
 
TERCER.- Remetre el present Acord a la Federación Española de Municipios y 

Provincias als efectes oportuns”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
  
Seguidament i per unanimitat declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia el punt 
següent: 
 
 
24.- DIMISSIÓ DEL REGIDOR DEL PSIB-PSOE JULIO FUSTER CULEBRAS 
 
Donada compte per Secretaria de l’escrit de renúncia al càrrec de regidor d’aquest  
Ajuntament de Julio M Fuster Culebras, la corporació municipal es dóna per 
assabentada d’aquesta renúncia i declara consegüentment la vacant corresponent, 
posant el fet en coneixement de la Junta Electoral Central als efectes prevists en 
l’article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, considerant que la 
persona que haurà d’ocupar la vacant es María Vega Oreja Escribano per ser el 
següent de la llista de la candidatura del PSIB-PSOE, para el que es sol·licita 
l’expedició de la corresponent credencial.   
 
Juli Fuster manifesta que:  
 
“Vull expressar amb aquestes línies la meva renúncia al nomenament de regidor 
d’aquest Ajuntament. Durant tots els anys que he tengut aquesta responsabilitat he 
tractat sempre de fer el que he cregut millor per Santanyí, amb coherència amb es 
valors del Partit Socialista al que he representat. Actualment les meves obligacions 
com Director General del Servei de Salut, no me permeten tota la dedicació al meu 
poble que jo voldria. És per aquest motiu que és un bon moment per cedir el pas 
amb el convenciment que la companya Vega Oreja Escribano, número tres de la 
nostra candidatura, s’esforçarà per que entre tots Santanyí sigui de cada dia un 
poble millor, més equitatiu, accessible i solidari. 
Vull expressar el meu agraïment a tots i cada un dels regidors i regidores amb els 
que hem compartit la possibilitat de defensar els interessos de Santanyí en aquest 
període, per la seva col·laboració i actitud envers el nostre grup, i desitjar a tots i 
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totes, especialment els que tenen responsabilitats de govern, molts encerts pel bé 
del nostre poble”. 
 
Maria Pons exposa que Juli Fuster sempre ha estat un regidor en lletres 
majúscules, que les decisions preses sempre han estat en bé del municipi i que 
sempre s’han ajudat, per això li vol donar les gràcies com a grup i com a batlessa. 
 
Jaume Amengual manifesta que estan encantats d’haver compartit aquests anys, 
que han compartit també moltes propostes i que resten a la seva disposició. 
 
Juli Fuster recorda que el trobaran dins l’àmbit de la salut i dins qualsevol altre. 
 
 
25.- DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
25-a) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 12 de febrer de 2020, de l’expedient núm. 1/2020 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2020, per generació de crèdits. 
 
25-b) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 18 de desembre de 2019, de l’expedient núm. 22/2019 de modificació de crèdits 
en el pressupost municipal de 2019, per transferència de crèdits. 
 
25-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 4t trimestre de l’any 2019, al mateix temps que el compte 413 
d’operacions pendents d’aplicació al pressupost. Aquesta documentació s’ha 
tramès als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
25-d) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 19 de febrer de 2020, de la liquidació del pressupost municipal de 2019, i dels 
informes de la intervenció  municipal relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i regla de despesa de la liquidació del pressupost 2019 i grau de 
compliment d’inversions sostenibles (DA 16ª.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2014),  
que es posen a disposició de tots els membres d’aquest Ajuntament. 
 
25-e) Per secretària es dóna compte del personal eventual de l’Ajuntament d’acord 
amb l’article 28 de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, que introdueix un nou article 104 bis a la Llei de bases de règim local. 
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26.- CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
No es planteja cap qüestió. 
 
 
27.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs i preguntes que presenta Suma-Candidatura Local per al ple de dimarts 25 
de febrer de 2020 per tal que puguin ser contestades per escrit. 
 

1) Aquest mes de febrer es compleixen dos anys de l’aprovació de la moció per 
a la redacció d’una ordenança de via pública i ens agradaria saber quan 
estarà a punt per ser aprovada i quin és el calendari de reunions, ja que 
encara no se’ns ha citat des de l’inici de la legislatura. 

 
Antoni Matas explica com està la situació: la policia local hi ha fet feina, però es 
necessita encara una feina tècnica que es durà a terme. Pensa que s’hauria de 
continuar fent feina amb la comissió. De moment tenen dues propostes, però 
n’esperen una tercera. Que és una acció que implica molts de doblers. I que no sap 
encara quan podrà  ser perquè hi ha moltes parts afectades (vianants, 
comerciants...). 
 
Maria Pons explica que a les reunions hi assistiren dues persones i que així no 
podia anar bé mai. No hi ha empreses especialistes i és un procediments llarg. 

 
2) Al projecte de continuació d’obres de s’Abeurador, segellat dia 18 de 

desembre de 2019 al Col·legi oficial d’arquitectes, diu textualment: El 
Ayuntamiento de Santanyí, nos encargó reconvertir este almacén en un 
espacio público cultural, dedicado a la exposición permanente de la obra 
exclusiva para este lugar del artista Fabrizio Plessi, compartida con usos 
esporádicos como sala de conferencias, etc.  
En el passat ple no se’ns va contestar a quins serien els usos d’aquest 
edifici. Quins seran els usos que tendrà l’edifici de s’Abeurador? 

 
Ricarda Vicenç explica que al projecte de reconversió diu “serveis municipals 
diversos. Actes culturals. Punt de millora per al poble”. 
 
Jaume Amengual llegeix la pàgina 7 on hi apareix el nom de Fabrizzio Plessi. 
 
Ricarda Vicenç diu que és cert, però que l’arquitecte va copiar el que s’havia posat 
al principi. 
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Maria Pons que només Suma i el projecte parlen de Centre Plessi, però que el nom 
és s’Abeurador. Que la certificació urbanística diu “proyecto continuación obras”, 
que només s’ha fet per la teulada i que no hi consta el nom de Plessi. Que aquesta 
discussió no té sentit. 
 
Jaume Amengual exposa que entén que la memòria de l’arquitecte no deu comptar, 
però ho demanaran al Col·legi d’Arquitectes. I celebren que es digui s’Abeurador. 
 
  

3) Estan ja connectats els edificis públics de S’Alqueria Blanca al clavegueram? 
 
Mateo Nadal explica que no estan connectats però que falta aprovar pressupost. 
 

 
4) Quin és l’estat del projecte de carril bici de Cala Ferrera a Cala d’Or? 
 

Rafael Batle exposa que esperen resposta per dur-lo a terme després de l’estiu. 
 
Finalment, Jaume Amengual fa un prec: que no es demanin cites per als dies que 
està programat el ple. 
 
Maria Monserrat explica que no va poder canviar els vols de cap manera.  
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 11 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


