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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIJOUS DIA 25 DE JUNY DE 2020  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-cinc de juny 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 totalitat de la Corporació municipal, 
per celebrar sessió ordinària. Quan són les 9 hores, la Presidència declara obert 
l’acte.       
 
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) 
Antònia Suau Sbert (SUMA) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE)  
María Vega Oreja Escribano (PSIB-PSOE) 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’aproven per unanimitat les actes de les sessions de 30 d’abril i 29 de maig de 
2020. 
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2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 320/2020, de data 24 d’abril, fins al 434/2020, de data   
22 de juny, del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
 
 
3.-PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT 
DEL PSIB-PSOE MARIA VEGA OREJA ESCRIBANO 
 
Rebuda la corresponent credencial de la Junta Electoral Central i realitzades les 
declaracions de béns i activitats  i causes de possible incompatibilitat; d’acord amb 
el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament; María Vega 
Oreja Escribano pren possessió com a regidora d’aquest Ajuntament, previ 
promesa, en substitució del regidor Julio Fuster Culebras de la candidatura del 
PSIB-PSOE.  
 
La batlessa dóna la benvinguda a la nova regidora. 
 
La nova regidora dóna les gràcies a tots i especialment a la batlessa perquè ha 
estat molt pendent d’ella degut a les circumstàncies familiars que ha passat i espera 
poder aportar coses positives al poble.  
 
 
4.- MOCIÓ DEL PP ENVERS LA NO CONVALIDACIÓ DEL DECRET LLEI 9/2020, 
DE 25 DE MAIG, DE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI DE 
LES ILLES BALEARS 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El passat dilluns dia 25 de maig de 2020, el Consell de Govern va aprovar el 

Decret 9/2020, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.  

Aquest decret, no compta amb cap tipus de consens, trepitja l’autonomia municipal i 

té i tendrà uns efectes molt negatius per l’economia dels ciutadans de les Illes 

Balears.  

 

Aquest, és un decret imposat com a conseqüència de les disputes que hi ha dins el 

Govern de les Illes Balears arrel del Decret 8/2020, de 13 de maig, de mesures 



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

3 
 

 

urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació 

administrativa.  

 

És un decret que tendrà conseqüències molt negatives per l’economia en general. 

Però de forma especial en petites i mitjanes empreses i autònoms locals que es 

dediquen, directa o indirectament a la construcció; aparelladors, fusters, enginyers, 

picapedrers, fontaners, electricistes, pintors, ferrers... Resulta increïble que aquest 

decret s’hagi aprovat en plena crisi del Covid, quan és més necessari que mai 

implementar mesures per estimular l’economia.  

 

Es impresentable que els Ajuntaments no puguin decidir damunt la situació en la 

que queden els sòls afectats pel decret. Hi ha una clara invasió de competències 

municipals quan regula “els falsos urbans” i els urbanitzables sense desenvolupar, 

donant als Consells Insulars la competència perquè siguin ells els que decideixin en 

quina situació queda aquest sòl, és a dir, si passa a rústic o no.  

 

Hi ha un invasió de competències per part del Govern cap als Consells en cas que 

aquests no regulin els seus Plans Territorials, on podrien decidir la protecció 

d’aquests sòls rústics. Amb aquest decret, el Govern també trepitja la competència 

en matèria urbanística dels Consells Insulars.  

 

Aquest decret està aprovat sense cap tipus de consens municipal, sense 

aportacions dels sectors afectats ni tampoc escoltant les necessitats del col·lectius 

implicats. A hores d’ara tenim una xifra de treballadors sense feina sense 

precedents i el més important es adoptar mesures que estimulin la nostra 

economia. En cap cas necessitam polítiques que destrueixin llocs de feina.  

 

A grans trets, aquest decret:  

- Prohibeix l’ús residencial que està en àrees de protecció de risc (APR).  
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- Estableix una moratòria de determinats urbanitzables no desenvolupats de 

400 hectàrees fins dia 31 de desembre de 2021.  

- Fa una moratòria dels “falsos urbans” de 200 hectàrees fins dia 31 de 

desembre de 2021.  

- Desclassifica urbans no construïts en 8 anys, excepte per construir VPO o 

que ja estiguin en tramitació.  

- Produirà un increment dels preus del sòl disponible per edificar ja que el sòl 

disponible disminueix. En conseqüència, això provocarà un increment del 

preu de l’habitatge.  

- Redueix els paràmetres per edificar habitatges unifamiliars en sòl rústic. 

Redueix en un 40% el volum edificable així com la construcció de noves 

piscines.  

 

Per tot això, el grup del Partit Popular a l’Ajuntament de Santanyí, proposa els 

següents, ACORDS: 

 

1.- Instar als grups polítics amb representació parlamentària al Parlament de les 

Illes Balears a no convalidar el decret llei 9/2020. 

 

2.- Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les Illes Balears.  

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), cinc vots en contra (SUMA) i dues 
abstencions (PSIB-PSOE), l’aprovació. 
 
 
5.- MOCIÓ DEL PSIB-PSOE RELATIVA AL SUPORT AL DECRET LLEI DE 
MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI DE LES ILLES 
BALEARS 
 
Vista la moció de referència que diu:: 
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“Les mesures que les diferents administracions públiques han hagut d’assumir per 
fer front a la pandèmia de la COVID-19 han tengut un greu impacte social i 
econòmic. En aquest sentit, tant l’aïllament social com la restricció de moviments, 
han implicat deixar en suspens l’activitat del nostre principal motor econòmic, el 
turisme, malgrat les greus conseqüències que aquest fet pot tenir en el nostre 
creixement econòmic i en la creació d’ocupació. 
 
Per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears, de manera concertada amb la 
resta d’institucions de la nostra Comunitat Autònoma, les diferents formacions 
polítiques i els agents socials, ha posat damunt la taula un pla de reactivació i 
transformació econòmica i social basat en 10 eixos per tornar a rellançar la nostra 
economia i definir un nou paradigma de creixement que, sense descartar l’activitat 
turística, permeti diversificar d’altres sectors del nostre teixit econòmic. 
 
Ara bé, més enllà del disseny d’aquest pla que es nodreix des de diferents àmbits, 
l’Executiu autonòmic també ha aprovat un conjunt de mesures amb caràcter urgent 
amb l’objectiu de revertir les projeccions negatives que tots els indicadors avancen 
que es poden produir sino es prenen decisions ràpides i concises que permetin 
recuperar l’activitat dels sectors que mantenen un caire estratègic, amb les 
màximes garanties i el suport de l’administració. D’aquesta manera, en les darreres 
setmanes, el Consell de Govern ha donat llum verda a dos decrets: un relatiu a la 
reactivació econòmica i l’altre a la protecció del territori. 
 
Pel que fa al primer Decret, aprovat el 13 de maig, l’Executiu es preveu un conjunt 
de mesures per agilitzar l’administració, fomentar la protecció social i estimular la 
inversió, amb l’objectiu d’evitar la caiguda del 30% del PIB i de l’ocupació prevista 
arran de la crisi de la COVID-19 i possibilitar, en canvi, una recuperació ràpida i 
contundent. La previsió és que en els propers mesos es mobilitzin 3.500 milions 
d’euros i es generin 31.000 llocs de feina a temps complet. 
 
Per la seva banda, el segon Decret, aprovat el passat 25 de maig, preveu 
intensificar la protecció del territori, i fer-ho de manera compatible amb una 
reactivació econòmica justa amb la preservació d’un entorn que també és la nostra 
millor carta de presentació de cara a l’exterior, per la qual cosa reactivació i 
preservació del territori van de la mà. De fet, els i les socialistes entenem que el 
creixement econòmic no ha de ser incompatible amb la protecció del territori, la 
defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. 
 
L’objectiu, per tant, és establir mesures de protecció i conservació del patrimoni 
ambiental i urbà del territori de les Illes Balears, adreçades a contenir el creixement 
urbanístic i a reforçar la protecció del sòl rústic, amb la finalitat d’assegurar la 
rehabilitació i recuperació d’aquest patrimoni a través dels següents punts: 
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1.Protegint el territori, trobant un  equilibri entre una sortida de la crisi justa, amb 
oportunitats de creixement econòmic, que no deixi ningú enrere i que permeti 
preservar el nostre entorn. 
 
2.Desclassificant i convertint en rústic sòls urbanitzables que des de fa molts d’anys 
no s’han desenvolupat. 
 
3.Afavorint que els Consells Insulars donin solució als falsos urbans, amb un termini 
màxim per fer-ho fins el 31 de desembre del 2021. Si no ho fessin, s’encarregarà el 
Govern, amb un any més de termini. 
 
4.Protegint el sòl rústic de Mallorca, prohibint la construcció a les Àrees de 
Prevenció de Risc. Eivissa i Formentera compten amb normatives recents més 
restrictives que aquest decret llei, mentre que Menorca té prohibida al 100% la 
construcció en rústic. 
 
5.Prohibint les marines seques en sòl rústic, afavorint una tramitació extraordinària i 
ràpida als ajuntaments per a l’habilitació de punts verds. 
 
6.Evitant generar indemnitzacions, suposant un cost 0 per a l’administració i un 
incalculable valor per a la protecció de territori de les Illes Balears. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Santanyí presenta la 
següent moció: 
 
1.L’Ajuntament de Santanyí manifesta el seu compromís amb una reactivació de 
l’activitat compatible amb un creixement econòmic just i que no sigui incompatible 
amb la protecció del nostre territori.      
 
2.L’Ajuntament de Santanyí acorda col·laborar activament amb el Consell de 
Mallorca per tal de garantir l’aplicació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de 
mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears, i a garantir el suport 
de l’administració municipal en l’aplicació de les mesures aprovades en aquest 
Decret. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP), sis vots a favor 
(SUMA i PSIB-PSOE) i una abstenció (Cristian García), la no aprovació d’aquesta 
moció. 
 
 
6.- MOCIÓ DE SUMA PER ACABAR I APROVAR L’ORDENANÇA DE LA 
TINENÇA D’ANIMALS 
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Vista la moció de referència que diu: 

“El 19 de febrer de 2016, quan la senyora Maria Pons era la regidora de Salut, es 
va organitzar una reunió per redactar l'ordenança de tinença d’animals. Per motius 
d’agenda, la regidora no hi va poder assistir i en el seu lloc hi va assistir el regidor 
Antoni Matas. A més del regidor de l’equip de govern, també hi va participar la 
regidora d’Alternativa, Aina Regina Nadal, i una experta ens animals i el seu 
benestar, com a assessora. Aquesta reunió va ser fruit del compromís del batle a 
crear una comissió per elaborar l’esmentada ordenança, gràcies a una moció 
presentada per Alternativa, en el ple de dia 15 de desembre de 2015. En aquesta 
reunió es varen tractar diferents temes: normativa estatal i autonòmica que afecta a 
aquesta ordenança, responsabilitats de cadascú, aspectes que hi han d’aparèixer,... 

Quasi un any més tard, el dia 8 de novembre, es varen tornar a reunir les tres 
mateixes persones. En aquesta reunió es va xerrar del borrador dels estatuts dels 
caçadors. 

Després d’aquestes 2 reunions, no s’ha sabut res més d’aquesta comissió. Com a 
mínim, no s’ha tornat a convocar a ningú del grup d’Alternativa, ni d’altre grup polític 
de l’oposició. 

L’any passat, gràcies a la subvenció del Consell de Mallorca, es varen gastar quasi 
10.000€ en una campanya de control de les colònies felines. Una campanya que es 
va dur a terme sense saber massa bé els seus objectius ni els seus resultats. 
Tampoc es va fer gaire publicitat perquè la gent ho sabés. 

Des de fa temps, i darrerament, més que mai, hi ha malestar entre alguns veïnats 
del Municipi, especialment a Cala D’Or i Portopetro, amb les colònies felines que hi 
ha. Si l’ajuntament comptàs amb una ordenança clara de tinença d’animals, on 
contemplàs com s’ha d'actuar en aquests casos, o en casos de cans abandonats, 
es podria donar una resposta a aquests fets. 

S’han anat fent petites actuacions sense tenir un full de ruta clar que tendríem si ja 
s’hagués aprovat l’ordenança municipal. 

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

1. Acabar i aprovar l’ordenança de tinença d’animals”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
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La batlessa assenyala que respecte de la campanya que s’ha fet amb el Consell, va 
complir amb els seus objectius i si no hagués estat així, el Consell no hagués donat 
la seva subvenció. 
 
Antoni Matas manifesta que poden tornar a parlar d’això i acabar l’ordenança, però 
que haurien d’incorporar altres opinions com la dels veterinaris o l’Associació 
Columbòfila i la de Caçadors i revisar el que ja s’ha fet. 
 
Jaume Amengual indica que s’hauria de seguir treballant perquè és una ordenança 
necessària. 
 
La batlessa afirma que poden acabar la feina començada i que dirigiran el grup Toni 
Matas i Bárbara Xamena. 
 
 
7.- MOCIÓ DE SUMA DE SUPORT AL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Aquest mes de juny hem conegut que el Partit Popular torna a carregar contra 
l’actual sistema lingüístic  a l'ensenyament i ha presentat una proposició no de llei 
perquè els pares puguin triar la llengua vehicular a l'escola. Aquesta iniciativa és un 
nou episodi d’aquesta formació política, en la mateixa línia dels seus intents en el 
passat de voler implantar el Tractament Integral de Llengües que es trobà amb una 
oposició frontal de la comunitat educativa i que va produir la manifestació més 
nombrosa i important de la història de les Illes Balears. 
 
La immersió lingüística és un instrument de cohesió social que té com a objectiu 
aconseguir que ningú no pugui ser discriminat socialment o professionalment per 
raó de llengua, ja que garanteix el coneixement del català (i de l’espanyol) 
independentment de la llengua inicial. El model lingüístic escolar evita la segregació 
(potencialment perillosa) dels alumnes per raons de llengua (ja sigui de tria o 
d'origen) i pretén que aquests, en acabar l'ensenyament obligatori, posseeixin un 
domini de les dues llengües oficials suficient per a poder-s'hi expressar amb 
fluïdesa.  
 
Company va demanar al govern que "allunyi les polítiques nacionalistes i partidistes 
de les escoles i deixi que els nins creixin en un entorn bilingüe natural i cordial, lliure 
de tot condicionament que no sigui altre que la seva millor formació i 
desenvolupament". Resulta que el model lingüístic actual es va aprovar per ampli 
consens i si algun partit ha utilitzat la llengua a l’escola per fer política aquest ha 
estat el Partit Popular. 
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És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:  
 
1r.- L’Ajuntament de Santanyí manifesta el seu suport a l’actual model lingüístic 
escolar a les Illes Balears. 
 
2n-. L’Ajuntament de Santanyí rebutja les propostes que vagin en la direcció 
contrària a evitar la segregació dels alumnes per raons de llengua”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
La batlessa assenyala que mai en una moció en aquest Ajuntament s’han referit a 
una persona en concret, cosa que és un poc xocant. Que el president del PP es va 
referir a la llei aprovada per unanimitat a iniciativa del PP pel Sr. Cañellas, que vol 
que l’ensenyança a les escoles sigui en les dues llengües. Que el model lingüístic 
escolar de moment no existeix. Que parlar d’immersió és actualment menysvalorar 
els models que tenen els col·legis per aplicar. 
 
Jaume Amengual manifesta que no ha pretès ofendre ningú i no hi troba l’ofensa, ja 
que només ha fet referència a unes declaracions en premsa. Que la batlessa digui 
quina és l’ofensa. 
 
La batlessa manifesta finalment que el PP sempre ha defensat la integració i creu 
que amb aquesta moció s’ha volgut molestar o deixar en ridícul a algú en concret. 
 

 
8.- MOCIÓ DEL PP ENVERS UN PLA DE CONCILIACIÓ FAMILIAR COM A 
CONSEQUÈNCIA  DE LA CRISI GENERADA PER LA COVID-19. 
 
Vista la moció de referencia que diu: 

“La pandèmia del Covid-19 ha originat una greu crisi sanitària  a les nostres illes, 
així com a la resta d’Espanya i de la majoria de països del món, el que ha tengut 
conseqüències en tots els àmbits de la nostra societat: econòmic, educatiu, socials, 
familiar i laboral, entre d’altres.  
 
A nivell familiar, el confinament obligat als estudiants durant l’estat d’alarma 
declarat pel Govern nacional i la decisió del conseller balear d’educació d’evitar que 
els nins retornin a les escoles de forma presencial durant el present curs, han 
determinat que milers de nins i nines estiguin a casa seva estudiant a distància des 
de fa més de tres mesos. A més, hi ha molts de dubtes sobre com serà l’inici del 
curs escolar al mes de setembre. 
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Aquesta situació suposa que els nins i nines hagin de passar mesos a casa, 
alterant greument, entre d’altres coses, la rutina familiar i les possibilitats i 
expectatives laborals de la ciutadania.  
 
Les recomanacions de no disposar de l’ajuda dels majors de la família i la 
impossibilitat d’anar a l’escola és incompatible amb la reincorporació dels pares al 
món laboral.  
 
Des del grup parlamentari popular de les Illes Balears es va presentar, en el mes 
d’abril, una Proposició No de Llei, amb una bateria de mesures educatives per fer 
front a les conseqüències educatives del confinament. Entre aquestes, hi havia una 
reclamació al Govern de les Illes Balears perquè posés tots els recursos necessaris 
per restaurar la conciliació familiar i laboral i organitzés activitats en els municipis 
durant els propers mesos fins que s’iniciés les classes presencials del curs 2020-
2021. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat d ela Cambra autonòmica i 
està pendent de compliment per part del Govern de les Illes Balears.  
 
A la vegada, hi ha tot una sèrie de mesures que poden facilitar la conciliació. 
Algunes d’elles ja aplicades a l’administració autonòmica com són el teletreball, la 
flexibilització horària d’entrada i sortida de la feina i la reducció de la jornada laboral 
del personal empleat públic, que es varen impulsar pel govern del Partit Popular 
durant la legislatura 2011-2015. Mitjançant el primer Pla Estratègic de la Funció 
Pública aprovat pel Consell de Govern de 23 de desembre de 2011 i el decret 
36/2013 de 28 de juny que regula la modalitat de prestació de serveis de teletreball 
a l’Administració, encaminades a millorar les condicions de treball del personal 
empleat públic autonòmic. Aquestes mesures es continuen aplicant actualment a 
l’administració degut a las seva bona acollida i resultat.  
 
Però juntament amb aquestes, es fa necessari impulsar-ne de noves ja que les 
mesures contemplades actualment es mostren insuficients per conformar un 
complet Pla de conciliació que demanden les famílies per avançar en el 
desconfinament. Entenem que una situació extraordinària com l’actual, necessita 
mesures extraordinàries com puguin ser activitats gratuïtes o a preu simbòlic o una 
renda de conciliació per els pares quan un dels dos no pot fer feina per cuidar els 
menors.  
 
A la comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament de les Illes Balears del 
passat dia 9 de juny de 2020 es van aprovar per unanimitat de tots els grups polítics 
els punts 1, 2, 3 i 6 dels acords d’aquesta moció.  
 
Per tot això, el grup de del Partit Popular a l’Ajuntament de Santanyí, proposa els 
següents ACORDS: 
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1. L’Ajuntament de Santanyí, insta al Govern de les Illes Balears a donar 
compliment a la iniciativa del grup Parlamentari Popular aprovada per unanimitat de 
tots els grups polítics amb representació a la Cambra el passat dia 7 de maig, 
posant tots els recursos necessaris per fer efectiu un Pla de conciliació familiar i 
laboral de forma urgent i fins que es reprenguin amb normalitat les classes 
presencials. S’aprova per unanimitat. 
 
2. L’Ajuntament de Santanyí conforme al mandat parlamentari aprovat per 
unanimitat de tots els grups parlamentaris en sessió de dia 9 de juny de 2020, insta 
al Govern de les Illes Balears a organitzar, en col·laboració amb els Consells 
Insulars i entitats locals, un programa complet d’escoles d’estiu amb activitats 
educatives, lúdiques i esportives, en els centres educatius i altres instal·lacions 
públiques i privades de tots els municipis de les Illes Balears i barriades de Palma, 
amb un preu simbòlic de forma general i bonificat per a les famílies més 
vulnerables. S’aprova per unanimitat. 
 
3. L’Ajuntament de Santanyí conforme al mandat parlamentari aprovat per 
unanimitat de tots els grups parlamentaris en sessió de dia 9 de juny de 2020, insta 
al Govern de les Illes Balears a promoure i facilitar escoles d’estiu i tallers per a nins 
amb necessitats especials o amb discapacitat, amb protocols específics per les 
entitats organitzadores, tant per reforç formatiu com per activitats recreatives i de 
lleure que ajudin a la conciliació de les famílies. S’aprova per unanimitat. 
 
4. L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears a establir una 
“Renda de Conciliació familiar” per compensar la disminució d’ingressos de les 
mares i pares que demanin una reducció de la jornada laboral per quedar a casa i 
dedicar-se a la cura dels menors mentre duri l’emergència social ocasionada per la 
pandèmia de la Covid-19. S’aprova per majoria de quinze vots a favor (PP i SUMA) 
i dues abstencions (PSIB-PSOE). 
 
5. L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears i al Govern de 
l’Estat a establir ajudes directes a les famílies per a la contractació de persones 
destinades a la cura dels fills menors en edat escolar, així com a la bonificació de la 
quota de la Seguretat Social per al contractant, sense requisits de durada i mentre 
duri l’emergència social ocasionada per la pandèmia de la Covid-19. S’aprova per 
unanimitat. 
 
6. L’Ajuntament de Santanyí conforme al mandat parlamentari aprovat per 
unanimitat de tots els grups parlamentaris en sessió de dia 9 de juny de 2020, insta 
al Govern de les Illes Balears a posar en marxa un Pla Educatiu de reforç i suport 
urgent, de caràcter voluntari per als alumnes i d’oferta obligatòria per a 
l’administració educativa, que garanteixi el dret de tots a una educació de qualitat i 
amb igualtat d’oportunitats, oferint una formació de reforç de les assignatures 
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troncals de primària, secundària, formació professional i batxillerat; amb les 
adaptacions necessàries per a tots els alumnes amb necessitats educatives 
especials i amb necessitats específiques de suport educatiu. El Pla s’iniciarà en el 
mes de juliol i es prolongarà durant tot el curs 2020-2021. S’aprova per unanimitat. 
 
7. L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears a establir ajudes 
per a la contractació dels serveis d’un Graduat en Educació o equivalent a les 
famílies amb fills amb edat escolar que necessitin ajuda per el desenvolupament de 
les activitats educatives a ca seva, en cas que els pares facin feina de forma 
presencial mentre duri l’emergència social ocasionada per la pandèmia de la Covid-
19. S’aprova per  majoria de quinze vots a favor (PP i SUMA) i dos vots en contra 
(PSIB-PSOE). 
 
8. L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears a aprovar una 
ajuda urgent i extraordinària per a les actuacions de posada a punt i aplicació de 
protocols de seguretat sanitària als centres d’educació infantil privats autoritzats, 
que vulguin reprendre la seva activitat durant el desconfinament i mentre duri 
l’emergència social ocasionada per la pandèmia de la Covid-19. S’aprova per  
majoria de quinze vots a favor (PP i SUMA) i dos vots en contra (PSIB-PSOE). 
 
9. L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears a establir 
bonificacions i ajudes fiscals a les empreses que fomentin el teletreball entre els 
seus treballadors amb fills en edat escolar, que implantin mesures de flexibilització 
de la jornada laboral o que facin contractacions de substitució dels treballadors 
collits a reducció de jornada per cura de fills en edat escolar mentre duri 
l’emergència social ocasionada per la pandèmia de la Covid-19”. S’aprova per  
majoria de quinze vots a favor (PP i SUMA) i dues abstencions (PSIB-PSOE). 
 
 
María Dolores Botia demana que es votin els punts per separat. 
 
La batlessa assenyala que actualment hi ha problemes amb l’escoletes o escoles 
d’estiu i que quasi fins a darrera hora no s’ha pogut fer gaire cosa. 
 
 
Seguidament i per unanimitat s’acorda incloure en l’ordre del dia el punt següent: 
 
 
9.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 16 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYI DE 2020 MODIFICACIÓ DE 
LES BASES D’EXECUCIÓ: BASE 36 RELATIVA A LES DESPESES 
PLURIENNALS. 
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1. El Ple de l’Ajuntament de Santanyí en data 15 de febrer de 2018 va aprovar 
el conveni amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les 
Illes Balears pel qual l’Ajuntament cedia l’ús de dos solars per a la 
construcció d’un centre de dia a Cala D’or on s’estimava un import total de 
les obres de 750.00 euros dels quals l’Ajuntament assumia la obligació 
d’aportar el 50%, es a dir, 375.000 euros amb la distribució de les anualitats 
següents: 
2018: 78.125,00 euros. 
2019: 296.875,00 euros. 
 

2. El conveni va esser signat en data 5 de març de 2018. 
 

3.  Pel Ple de 15 d’octubre de 2018 les anualitats anteriors varen esser 
modificades vista la impossibilitat d’execució de les obres en els terminis 
previstos: 
2019: 80.357,15 euros 
2020: 294.642,85 euros 
 

4. Al 2019 tampoc es varen començar les obres i al pressupost 2020 
l’Ajuntament va pressupostar la següent transferència pluriennal: 
2020: 294.642,85 euros 
2021: 80.357,15 euros 

 
5. Vist el projecte definitiu de les obres de construcció d’un Centre de Dia a cala 

D’or de la xarxa d’atenció pública a la dependència xifrat en: 
 

PROJECTE IMPORT DEFINITIU IMPORT DETALLAT A 
LES BASES EXECICIO 
PRESSUPOST 2020  

Centre de dia a Cala D’or  1.001.487,35€ finançat al 50% entre 
Ajuntament i Consorci de Recursos 
sociosanitaris 

750.000,00€ amb aportació 
municipal de 375.000,00 euros 
(294.642,85€ al 2020 i 
80.357,15€ al 2021) 

 
6. Vist que el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes 

Balears ha remés a l’Ajuntament un esborrany d’addenda on es contempla el 
nou import del projecte i les noves aportacions municipals. 

 
7. Vista la necessitat d’adequació de l’aportació municipal que passa de 

375.000,00 a 500.748,68 euros i del  seu finançament al ritme d’execució 
previst, 
 

PROJECTE 2020 2021 2022 
Centre de dia a Cala D’or 294.542,85 euros 0,00 euros 206.205,83 euros 
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TOTAL APORTACIÓ : 500.748,68 EUROS 
 

8. Vista la fiscalització favorable d’intervenció, 
 
Elevo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la base 36 de les Bases d’execució 
del Pressupost per a l’exercici 2020 que quedaria redactada de la següent manera: 
 
Base 36. Despeses plurianuals 
 
Les despeses plurianuals es regiran pel que disposen l’art. 174 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RD legislatiu 2/2004 i els arts. 79 a 88 del RD 
500/90, i quant a la competència, pel que disposen els articles 21.2 l) i 22.1 k) de la 
LRBRL. 
 
1. Podran adquirir-se compromisos de despesa que hagin d'estendre's a exercicis 
futurs per finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució 
s'iniciï en aquest exercici 2020 i que el volum total de les despeses compromeses per 
als anys 2020, 2021, 2022 i 2023 no superi els límits del 70, 60, 50 i 50 per 100 de la 
suma de crèdits inicials consignats en cada article. 
 
2. En el cas de contractes d’arrendaments, subministraments, assistència tècnica, 
prestació de serveis i execució d’obres de manteniment, els límits serà de quatre 
anys. 
 
3. En el cas d’arrendament de béns immobles, vehicles o equips, serà necessari 
informe d'Intervenció sobre estimació de cobertura en exercicis futurs. 
 
4. Respecte a les càrregues financeres, haurà de complir-se el que estableix la 
normativa vigent respecte d'endeutament. 
 
5. En els casos que existeixi la consignació en el Pressupost corrent per a la 
realització de la totalitat de la despesa i el seu termini d’execució no sigui superior a 
un any, però que, per causa del moment de l’adjudicació o disposició de la despesa, 
s’hagi d’acabar d’executar en l’exercici següent, la competència d’autorització i 
disposició s’ha de considerar a favor de l’òrgan competent en el cas d’haver-se 
executat tota la despesa durant l’exercici.  
 
6. Per al 2020, de conformitat amb l’article 174.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004 pel 
que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals s’estableix el 
següents projectes pluriennals d’inversió: 
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  IMPORT ANUALITAT INVERSIÓ 

DESCRIPCIÓ TOTAL 2019 2020 2021 2022 2020 
Carril bici Cala d’Or – Cala 
Ferrera 

329.096,13 
 

85.986,20 243.109,87 
 

85.986,20 

Carrer Boulevard i Ariel Cala 
d’Or 689.647,95 

 

228.312,30 461.335,65 
 

228.312,30 
Edifici multifuncional C.d’Or 
fase 2 1.510.754,90 100.000,00 546.171,96 864.582,94 

 

546.171,96 
Transf.capital consorci rec. 
sociosanitaris centre dia 
Cala d’Or 500.748,68 

 

294.542,85 206.205,83 294.542,85 

 
 
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’aprova per unanimitat. 
 
 
10.- DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
10-a) 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. 
 
10-b) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 27 de maig de 2020, de l’expedient núm. 14/2020 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2020, per generació de crèdits. 
 
10-c ) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 2 de juny de 2020, de l’expedient núm. 15/2020 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2020, per transferència de crèdits. 
 
 
11.- CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Jaume Amengual demana per la festa organitzada pel 1er. Tinent de batlessa a 
Cala Santanyí. 
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Joan Gaspar contesta que compleixen amb la normativa, que aquest mateix dia 
tengueren una inspecció; que tenen aforament reduït, hi ha cinc famílies fent feina i 
pensa seguir fent festes amb totes les mesures de seguretat. 
 
La batlessa assenyala que la competència és de la guardia civil i policia local. 
 
Joan Gaspar manifesta que aquest negoci es va iniciar l’any 1956 per la seva 
família i li agradaria continuar donant  un bon servei. 
 
Jaume Amengual indica que podrien fer-se campanyes de promoció segons els 
diferents nuclis de població i les seves característiques. 
 
Toni Matas comenta que parla amb tots els comerciants, que els mercadets es van 
animant i que està en preparació una campanya en premsa de promoció de 
comerços i mercats del terme. 
 
La batlessa exposa que tot això s’uneix a la campanya que fa el Govern i a la 
reducció que ha fet l’Ajuntament de la taxa per ocupació de la via pública. 
 
Jaume Amengual planteja si es demanaran responsabilitats a Medi Ambient per la 
situació de l’abocador descontrolat de devora el cementeri municipal de Santanyí. 
 
La batlessa assenyala que la situació és bastant complicada i s’estudia el possible 
canvi dels punts verds de recollida. 
 
Jaume Amengual indica que la situació pot ser perillosa i que ja es va parlar del 
mateix l’estiu passat. 
 
Jaume Amengual demana per la posada en marxa de la comissió de seguiment del 
Covid-19. 
 
La batlessa contesta que espera l’1 de juliol. 
 
 Maria Dolores Botia assenyala que el transport públic és el mateix que durant 
l’estat d’alarma, però que en altres llocs ja s’ha normalitzat.  
 
La batlessa contesta que en parlarà amb el Consorci de Transports. 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES  
 
Jaume Amengual presenta els següents precs i preguntes: 
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1)A causa de les circumstàncies tan especials que s’han donat amb la Covid-19, 
l’Ajuntament va prendre mesures econòmiques en els serveis socials. Ens 
agradaria que ens expliquessin qui pot i qui no pot rebre el tiquet per assistència 
social? I quin són els requisits? 
 
Antoni Matas explica que d’acord amb la normativa legal que ha anat sorgint, 
l’equip tècnic de Serveis Socials valora la situació socioeconòmica de la persona o 
família corresponent i es prenen les decisions oportunes. Que hi ha diferent 
tipologies d’usuaris i actualment es tramiten uns cinc-cents expedients, és a dir, 
cada tècnic ha d’estudiar unes vuitanta famílies i atendre les noves entrevistes que  
els usuaris sol·liciten. 
 
Maria Dolores Botia demana si encara es donen “vales” d’aliments. 
 
Toni Matas explica que ja no es donen els “vales”, però que es reparteixen aliments 
directament. 
 
La batlessa exposa que tot allò que l’Ajuntament no pot cobrir, ho deriven a les 
dues associacions que hi ha aquí. 
 
 
2)Quina posició té la batlessa i el govern en relació a la celebració de les festes 
patronals del municipi? 
 
Joan Gaspar contesta que gran part del pressupost de festes se n’ha anat a serveis 
socials. Que una mostra del que es farà és el que s’ha fet ara a Portopetro. Que 
considera que cal fer algunes coses de festes perquè s’animi també el comerç. Que 
s’han de fer també actes pensant en els infants.  
 
3)Quin projecte de futur es vol per a Cala d’Or? 
 
Bárbara Xamena explica que han fet molta de feina i que s’ha aconseguit avançar 
molt i dur a terme molts de projectes. Que en aquests moments tenen preparats un 
nou carril bici, l’edifici multifuncional, arreglar carrers i el centre de dia. Que per altra 
part es fa tota la promoció turística que es pot. 
 
Cristian  García assenyala que no es tracta de projectes concrets, sinó que en els 
darrers 20 anys no s'aprecien canvis significatius al poble, està molt bé la fase 1 i el 
projecte de la fase 2 (centre multifuncional) però tot això no basta, hem de pujar el 
llistó. Que no som un referent turístic gràcies a la gestió, ho som gràcies a la 
idiosincràsia del poble, la seva singularitat i ubicació. Que hem d'aprofitar aquestes 
característiques perquè es pugui dur a terme un projecte de futur on els ciutadans i 
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els visitants es vegin afavorits. Que és aquí on l'Ajuntament ha de fer servir les 
seves eines com és el control i la gestió del manteniment de Cala d'Or, invertir en 
recursos per a la millora de les infraestructures i que aquestes siguin de profit pels 
ciutadans i turistes, fer complir les normatives estrictament, urbanístiques i cíviques, 
i damunt aquest assumpte, dur un control més exhaustiu de totes les infraccions, si 
volem ser un referent exemplar. I que es necessita més implicació per part dels 
governants del municipi. 
 
Seguidament s’estableix un debat sobre la qüestió entre la batlessa, Cristian, Rafel i 
Bárbara. 

 
Antònia Suau abandona la sessió. 
 
 
4)En relació a la pista d’Skate de Santanyí: 
 
Santanyí té una zona destinada a l'ús del monopatí. Fins fa poc tenia, en total, cinc 
mòduls per a tot aquell que volgués entrenar una mica pogués fer-ho. 
 
Jo freqüento aquest parc des de fa més de quatre anys. Duc ficat en el món del patí 
gairebé vint anys i puc assegurar que és un lloc bastant hostil amb els usuaris. 
 
El primer problema que té és el sòl. Es fa molt difícil circular per un asfalt tan rude 
com el dels cotxes. I el problema no és només moure, les caigudes són molt 
doloroses. 
 
L'estructura de el parc està molt mal plantejada dificultant així la pràctica. A tots ens 
agradaria tenir un espai molt més gran però crec que el que tenim, si s'organitza bé, 
és més que suficient. 
 
També volia posar l'accent en els mòduls o rampes. Els materials, fusta, xapa i 
fibra, es fan malbé molt ràpid i cal fer un manteniment anual per aconseguir que 
ningú es faci mal. 
 
Crec que són aquestes les raons per les quals el lloc està despoblat i abandonat 
d'activitat esportiva. Un clar exemple d'això és que, els que podem desplaçar-nos, 
ens trobem en parcs de pobles propers per practicar aquest esport que tant ens 
agrada.  
 
Però bé, com no m'agrada criticar sense oferir solucions, m'agradaria proposar fer 
algunes reformes bàsiques per recuperar l'activitat social. El primer seria fer el terra. 
Cal posar ciment fi, una cosa semblant a el de les pistes de basket que estan a la 
zona lúdica. Això és bàsic, crec que estalviaria molts accidents. Parlant amb molts 
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dels skaters que estan per Santanyí consensuem que el millor seria fer un "bowl" 
que és una espècie de piscina buida amb corbes per al centre de l'skatepark i 
alguns mòduls al voltant generant una mena de circuit perquè l'entrenament sigui 
fluid. Un gran avantatge de muntar una cosa així seria la seva originalitat a la zona. 
El bowl més proper està a Palma i crec que això faria que vingués gent de voltants 
a part dels locals. 
 
Tenint un lloc adequat podríem començar a organitzar activitats relacionades amb 
l'esport. A nivell personal he pensat en competicions, trobades i fins i tot festivals 
d'art urbà, molt relacionats amb la disciplina. Per això es podrien fer algunes parets 
que delimitaran el lloc i fer-les servir per a concursos de graffiti o pintura de carrer. 
Per acabar vull esmentar que els materials haurien de ser maons i ciment. 
Interessant perquè el seu manteniment és fàcil i fins i tot la construcció pot córrer a 
càrrec d'alguna empresa de construcció local. 
 
Xesca Vidal assenyala que el principal problema d’aquesta qüestió és trobar una 
bona ubicació. 
 
La batlessa  manifesta que ha estat a la pista d’skate amb un expert i que li havia 
dit que estaba bastant bé, però només hi faltava un llumet. Vol aprofitar per dir que 
es vol fer una pista de patinatge perquè hi ha molts de federats. 
 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 10,55 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


