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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DILLUNS DIA 28 DE DESEMBRE DE 2020  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-vuit de 
desembre de dos mil vint, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del 
dia, es reuneixen, TELEMÀTICAMENT, 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 
10,30 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 anteriors de 28 d’octubre i 4 de 
novembre. 
 
Jaume Amengual manifesta que respecte del Ple ordinari d’octubre, al punt 4, a la 
seva intervenció hauria de dir que “els 38.000 € s’han hagut d’afegir a la partida de 
festes, el que vol dir que la gestió d’aquestes partides no ha estat l’adequada”. I que 
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al punt de precs i preguntes, on parlava de la gestió de les escoletes, la batlessa va 
insinuar que hi podia haver alguna petita il·legalitat, però no consta a l’acta. 
 
La batlessa manifesta que no va dir que hi hagués cap escoleta il·legal i que en 
poden parlar en persona quan vulguin.   
 
 
2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA  
 
Es dóna compte dels decrets 743/2020, de 23 d’octubre de 2020, fins al 971/2020, 
de 21 de desembre de 2020, del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
 
 
3.APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021  
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DELS PRESSUPOSTS 
MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DE 2021 
 
Vists els articles 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 18 del RD 
500/90, de 20 d’abril, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1. Aprovar inicialment els Pressupostos Municipals per a l’exercici de 2021 que 
comprenen: 
 
-Pressupost propi de l’Ajuntament de Santanyí xifrat en: 21.600.000,00€ 
-Estat previsió ingressos i despeses de l’Empresa Serveis 
 Municipals de Santanyí SLU xifrat en:      2.400.968,53€ 
-Bases d’execució 
-Plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
 
2. Sol·licitar a l’Institut Balear de la Dona de conformitat amb l’article 7.g de la Llei 
12/2006, de 20 de desembre, per a la dona, un informe sobre l’impacte de gènere 
respecte a l’esmentada normativa, incorporant-se els suggeriments que es formulin 
sobre el text de la normativa amb caràcter previ a l’aprovació definitiva. 
 
3. Exposar l’expedient a informació pública, previ anunci al BOIB de l’acord 
d’aprovació inicial, per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran 
presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes. 
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4. De no produir-se reclamacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 
automàticament elevat a definitiu”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament; 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i set abstencions (SUMA i PSIB-
PSOE) l’aprovació. 
 
Jaume Amengual exposa que s’abstendran perquè podrien haver variat un poc 
algunes partides com dietes, locomoció o atencions protocol·làries. Demana perquè 
la partida de manteniment de jardins de 47.000 € i la d’associacions esportives.   
 
María Dolores Botia manifesta que també s’abstendran i que la partida d’atencions 
protocol·làries estaria millor si es dedicàs a serveis socials. 
 
Maria Monserrat assenyala que les dietes de l’equip de govern han quedat 
congelades i no han pujat res quan ho haguessin pogut fer. Que totes les partides i 
especialment les de festes i esbarjo es canviaran sempre que sigui necessari. Que 
les subvencions a les associacions esportives i d’altres, en aquest 2020, se’ls ha 
donat tot el que han pogut justificar. 
 
Jaume Amengual  indica que és tot un detall que no s’hagin pujat les dietes, però 
que haguessin pogut baixar-se els sous.  
 
Joan Gaspar Aguiló explica que respecte de parcs i jardins, hi ha coses especials 
que Semdesa no pot fer. 
 
Maria Pons exposa que no s’ha augmentat el sou als polítics com als funcionaris ni 
tampoc s’han canviat les assignacions a grups polítics. Que la dedicació exclusiva 
suposa fer una sola feina, no dues. Que respecte de la crisi Covid, hi han dedicat 
420.000 € i que hi ha una part de Serveis socials compartida amb el Govern i el 
Consell que no apareix al pressupost. I que finalment, com ja ha dit la regidora, al 
llarg de l’any es canviarà tot el que sigui necessari. 
 
 
4.APROVACIÓ DEL CALENDARI I CRITERIS D’ACTIVITATS NO PERMANENTS  
 
Vista la proposta que diu: 
 
“Informe relatiu a la proposta d’acord per a l'aprovació del calendari i dels 
criteris d'autorització i priorització d'activitats no permanents menors de 
recorregut, l'autorització de les quals estigui atribuïda a l'Ajuntament de 
Santanyí. 
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Antecedents 

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

2.- El 29 d'octubre de 2020 es celebra la sessió de la Comissió de Cooperació en 
matèria d'activitats no permanents menors de recorregut. 

3.- En la sessió del 29 d'octubre de 2020 s'adopten, entre d'altres, els acords 
d'aprovar els criteris d'autorització i de priorització d'activitats proposats per la 
Comissió i el d'aprovar el calendari unificat d'activitats no permanents de recorregut 
d'afectació al trànsit interurbà de l'illa de Mallorca. 

 

Consideracions tècniques 

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

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

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

2.- S'adjunta el certificat emès pel secretari de la Comissió de Cooperació en 
matèria de cooperació local en matèria d'activitats no permanents menors de 
recorregut Marc Gradaille Llaneras, sobre els acords aprovats en la sessió 
celebrada el dia 29 d'octubre de 2020. 

Els criteris es poden resumir en: 

- No coincidència de 2 proves competitives al mateix dia 

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

 - Diumenges dels mesos de juliol i agost 

 - Setmana Santa 

3.- El calendari adjunt al present informe inclou les activitats no permanents menors 
de recorregut, l'autorització de les quals estigui atribuïda a l'Ajuntament de 
Santanyí. S'hi inclouen les activitats de recorregut d'afectació al trànsit interurbà de 
l'illa de Mallorca del calendari unificat, aprovat per la Comissió el dia 29 d'octubre. 
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També s'hi inclouen les activitats no permanents de recorregut d'afectació 
estrictament municipal. 

Les activitats d'àmbit supramunicipal serà aprovat mitjançant acord de Ple del 
Consell de Mallorca. 

 

Conclusió 

Caldria aprovar per Ple: 

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

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

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament; 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
 
5.APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE 
LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE 
FEMS PER A L’EXERCICI 2021 
 
Aprovada la modificació d’aquesta Ordenança en sessió plenària de 4 de novembre 
de 2020, que encara està exposada al públic mitjançant anuncis en el BOIB núm. 
190 de 5 de novembre, al Diari de Mallorca i al tauler d’anuncis. 
 
Atès que s’han presentat dues al·legacions, una de SUMA i PSIB-PSOE i una altre 
de l’Associació Hotelera de Cala d’Or, que bàsicament al·leguen la mateixa qüestió, 
que és unificar les diferents zonificacions per el càlcul de la taxa. 
 
Atès que aquestes al·legacions no són objecte d’aquesta modificació de 
l’Ordenança, que tan sols es redueix a introduir una rebaixa a la taxa per l’estalvi a 
la incineració i es repercuteix linealment a les tarifes existents. 
 
S’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i set vots en  contra (SUMA i PSIB-
PSOE), no admetre o rebutjar les al·legacions presentades i aprovar definitivament 
l’Ordenança. 
 
María Monserrat manifesta que les al·legacions no s’han d’admetre perquè no és 
aquest el seu debat, perquè tan sols s’ha repercutit en la taxa de 2021 el que s’ha 
estalviat enguany. I que quan es faci la propera renovació del contracte ja 
s’estudiarà i plantejarà aquesta qüestió.   
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Jaume Amengual assenyala que creu que és ara el moment de fer-ho. 
6.MOCIÓ DE SUMA PERQUÈ L’AJUNTAMENT RETRANSMETI ELS PLENS EN 
DIRECTE   
 
Vista la moció de referència que diu:: 
 
“Davant l’escenari polític actual cada cop són més els ciutadans que reclamen més 
participació, més transparència i més accessibilitat en tot allò que fa referència a la 
presa de decisions dels seus representants públics.  
 
Les institucions, sempre amb la finalitat última de servei públic, han de facilitar 
l’accés al debat polític i provocar de manera activa un funcionament transparent, 
obert i accessible per a tothom. Alhora, no podem obviar tampoc que una part de la 
població sent desafecció vers la política i que, per tant, els representants i els 
electes hem d’esforçar-nos més per tal d’apropar el debat, la reflexió i la presa de 
decisions als nostres conciutadans i conciutadanes.  
 
El ple del nostre ajuntament és, sens dubte, un espai plural de debat i presa de 
decisions molt rellevants per l’interès públic dels ciutadans del municipi, i per tant és 
de vital importància que totes aquelles persones que no pugui assistir 
presencialment en els plens puguin, almenys, seguir-ne el seu desenvolupament a 
distància. Precisament l’aparició de les noves tecnologies i les TIC posa en el 
nostre abast moltes eines que ens serveixen per facilitar aquesta transparència i 
participació ciutadana i a més a més amb un cost molt baix.  
 
D’acord amb la legislació vigent i la jurisprudència establerta, els Plens són actes 
públics que poden ser gravats, tant des de la pròpia Corporació com des del públic i 
que aquestes gravacions poden ser difoses, fins i tot en directe, en tant que no 
vulneren la protecció de dades..  

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:  
 
Primer. Que l’Ajuntament assumeixi l’enregistrament audiovisual de totes les 
sessions dels plens d’aquest municipi, tant ordinàries com extraordinàries, per tal 
que els ciutadans puguin fer-ne el seguiment a distància, tant en directe com en 
diferit, a través d’internet.  
 
Segon. Que l’Ajuntament habiliti el canal de comunicació via internet que consideri 
més oportú i que s’adapti a les necessitats tècniques que requereixi dit 
enregistrament per tal de retransmetre en directe la seva gravació i que també 
permeti posteriorment l’accés lliure a l’enregistrament.  
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Tercer. Que s’implementi aquesta mesura en la major brevetat possible i es notifiqui 
en els canals de comunicació habituals de l’Ajuntament”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i set vots a favor (SUMA i PSIB-
PSOE), no aprovar aquesta moció.  
 
 
7.MOCIÓ DEL PP PER MODIFICAR LA LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 
Educación (LOMLOE) o “ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de 
España de espaldas a la comunidad educativa en particular  y a la sociedad 
española en general:  

 Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha 
utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y 
hurtar el debate  que una ley de estas características exige. 

 El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el 
Consejo Escolar del Estado. 

 Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y 
representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, 
etc.) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del 
Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. 

 La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la 
Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha 
desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han 
tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil enmiendas. 
 

Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá" 
representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la 
LOE de Zapatero que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo 
temprano cercanas al 30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios 
de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo. 
  
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas 
presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) 
supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa: 
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1.-Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la 
Constitución Española y con ello impide a las familias españolas elegir la 
educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. 
 
2.-Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 
149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del 
derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, 
expedición y homologación de títulos. 
 
3.-Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como 
lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o 
trilingüismo integrador. 
 
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra 
democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de 
calidad, equidad y libertad   propios de los sistemas educativos más modernos e 
innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de 
conocimientos y competencias. Por ello el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Santanyí presenta la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia 
educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias 
que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el 
centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema 
educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción 
pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en 
condiciones de igualdad. 

 
2- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los 

poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
 

3- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua 
castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el 
ejercicio del derecho a la educación. 
 

4- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación 
Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una 
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etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin 
escolarizar por razones socioeconómicas. 
 

5- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial 
tanto en la red pública como privada concertada como elementos 
importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir 
a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades. 
 

6- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de 
nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y 
competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: 
evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, 
refuerzo de la función directiva, etc. 

7- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un 
sistema de selección, formación y carrera profesional  para los docentes que 
permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema 
educativo. 

 
8- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del 

sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades: 

 
  Creación de un Fondo de Cohesión Territorial  que permita una 

financiación adecuada de las comunidades autónomas y  permia 
actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros 
educativos que precisen medidas de calidad específicas. 

 Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el 
derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en 
toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo 
dispuesto por la Constitución Española. 

 Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España 
conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de 
calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la universidad. 

 Implantar un  Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de 
periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico 
certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora 
continua del mismo. 
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 Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de 
las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA 
sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. 
 

9- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En 
este sentido: 

 
  Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación 

digital del sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por 
parte de todos los alumnos de las competencias digitales 

 Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del 
aprendizaje de una segunda lengua extranjera. 

 Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las 
exigencias de nuestro modelo productivo. 

 Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa 
para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones 
graves. 
 

10-Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular 
contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos 
en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir 
educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la 
Constitución. 

11-Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de 
Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos 
políticos con representación en el Congreso de los Diputados”.  

 
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 
cinc abstencions (SUMA), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual manifesta que s’abstendran perquè no volen votar les coses del 
PP i demanen perquè ho fan en castellà.  
 
La batlessa contesta que es va fer en castellà perquè s’ha de trametre a Madrid. 
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8.- DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
El secretari assenyala que com no es sent bé, perquè internet no va bé del tot, 
especialment a Jaume Amengual, sol·licita que enviïn per escrit les seves 
intervencions.  
 
Seguidament es dóna compte del següent: 
 
8-a) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 4 de novembre de 2020, de l’expedient núm. 28/2020 de modificació de crèdits 
en el pressupost municipal de 2020, per generació de crèdits.  
 
8-b) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 4 de novembre de 2020, de l’expedient núm. 29/2020 de modificació de crèdits 
en el pressupost municipal de 2020, per generació de crèdits. 
 
8-c) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 4 de novembre de 2020, de l’expedient núm. 30/2020 de modificació de crèdits 
en el pressupost municipal de 2020, per transferència de crèdits. 
 
8-d) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 18 de desembre de 2020, de l’expedient núm. 32/2020 de modificació de crèdits 
en el pressupost municipal de 2020, per generació de crèdits. 
 
8-e) 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 3 er 
trimestre de l’any 2020, 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. 
 
 
Finalment en aquest punt el secretari assenyala que, amb permís de la batlessa, 
voldria llegir unes paraules perquè aquest es el meu darrer Ple ja que me jubil el 
proper dia 31 de gener, desprès de més de 31 anys en aquest Ajuntament, però 
voldria que fos la meva company Agnès la que les leyera estas últimes paraules en 
aquest darrer ple, perquè pronuncia molt millor que jo. 
 
Agnès llegeix el següent: 
 
“Fa 40 anys, el maig de 1980, que vaig començar la meva carrera funcionarial a 
València, com a secretari de l’Administració local. Allà hi vaig estar nou anys, a dos 
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pobles diferents, fins que el 1989 vaig venir a parar aquí, a Santanyí. Me’n vaig 
assabentar via BOE. 

La veritat és que vaig venir per dos anys i mirau com són les coses que n’han 
passat trenta-un i set mesos.  Vos deveu demanar per què tant de temps. 

Idò, la veritat és que poc a poc em vaig enamorar de Santanyí i de Mallorca. En 
aquests anys ha canviat molt el món, Mallorca i també Santanyí. En aquest 
Ajuntament he tengut tres batles, Cosme Adrover, Miquel Vidal i Llorenç Galmés, i 
una batlessa, Maria Pons i, evidentment, també moltes corporacions. 

Vaig començar a Santanyí amb màquina d’escriure, elèctrica, això sí, i amb els 
primers ordinadors acabats de comprar. I després de tants d’anys, me’n vaig amb 
l’Administració electrònica quasi en marxa i amb una sessió plenària via telemàtica. 
Qui m’ho hagués hagut de dir fa 31 anys. 

Deix fets uns 50 llibres d’actes, entre plens, comissions i juntes de govern. Vos puc 
assegurar que he treballat intensament però de bon gust, amb passió i entrega. Val 
a dir que els primers 25 anys també vaig fer d’interventor; en aquest període 
treballava dematins, horabaixes, molts de dissabtes i qualque  festiu, però la veritat 
és que puc i vull afirmar que he fet feina molt a gust. 

Com és evident, hi ha hagut moments bons i no tant bons, però el balanç és molt 
positiu. Ha estat un plaer fer feina amb tots vosaltres i també viure a Santanyí. 

Permeteu-me demanar perdó pels errors que hagi pogut cometre. Em disculp sense 
cap reserva, però podeu estar ben segurs que no han estat mai intencionats ni 
contra algú en concret. 

No puc ni vull acabar sense fer esment a tots els meus companys, els que hi són i 
els que ja han marxat. Sense ells no hauria pogut fer res, ni tan sols escriure un sol 
llibre d’actes. Gràcies a tots i a totes, de tot cor. 

Ha estat per a mi un honor i un vertader plaer estar a Santanyí, fer feina tants 
d’anys en aquest ja molt estimat per mi Ajuntament de Santanyí. 

Gràcies, sincerament, per tot. Sempre vos duré dins el cor i sempre em trobareu 
amb tot el que vos pugui ajudar”. 

La batlessa manifesta que tendran ocasió a finals de gener d’acomiadar el secretari 
perquè oficialment es jubila el 31 de gener.  

Jaume Amengual agraeix públicament la seva col·laboració sempre que l’han hagut 
de menester  i vol fer un reconeixement a la seva llarga trajectòria i a la seva feina. 
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María Vega Oreja assenyala que després de 30 anys de dedicació a l’Ajuntament, 
és important fer una aturada. Que vol agrair les seves intervencions i el seu tracte 
sempre exquisit. Que les circumstàncies no ho permeten, però que es mereixeria 
una abraçada. 

María Dolores Botia agraeix la gran professionalitat del secretari, el considera una 
gran persona i li desitja bona sort. 

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

 
9.- DIMISSIÓ DEL REGIDOR DE SUMA CRISTIAN GARCÍA FERNÁNDEZ  
 
Donada compte per Secretaria de l’escrit de renúncia al càrrec de regidor d’aquest  
Ajuntament de Cristian García Fernández, 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 Manuel del Rio Clar per ser el següent de 
la llista de la candidatura del SUMA! – CANDIDATURA LOCAL (SUMA), para el 
que es sol·licita l’expedició de la corresponent credencial.   
 
La batlessa agraeix a Cristian la tasca duita a terme en aquest i altres mandats. 
 
Cristian García assenyala que se’n va per motius familiars, que li han pesat més, 
que ha fet tot el que ha pogut i que espera no desvincular-se del tot de 
l’Ajuntament. Que agraeix a tots el bon acolliment que sempre ha tengut. 
 
María Vega Oreja manifesta que li desitja sort.  
 
 
10.- CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
No es planteja cap qüestió. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual presenta per escrit els precs i preguntes següents: 
 
1) Atesa la situació actual, pensam que fan falta mesures de control i de 

conscienciació a nivell municipal. Ha pres el govern alguna decisió al respecte? 
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La batlessa demana que precisin la pregunta perquè existeix una mesa covid que 
es reuneix mensualment i, a més, es fa sempre el que disposa la normativa en cada 
moment. 
2) Quines mesures per a les famílies s’implementaran per pal·liar efectes de la 

crisi? 
 
Toni Matas contesta que continuaran com fins ara perquè creu que de moment no 
ha anat gens malament.  
 
3) Com està la redacció de l’ordenança de tinença d’animals, pendent des de 

l’aprovació del ple de dia 25-06-20? 
 
Toni Matas contesta que el director de Natura Park està estudiant aquest tema, 
l’estan tractant i, a més, n’estan parlant amb els departaments de Medi Ambient i 
amb assessoria jurídica. 
 
4) Quan es té previst normalitzar i corregir les plaques dels carrers de s’Alqueria 

Blanca després que s’aprovés per ple el 27-08-20? 
 
Mateu Nadal contesta que estan fetes i que només falta pintar-les i penjar-les. 
 
5) En  quin estat es troba el projecte de Miradors a Cala d’Or i a la resta del 

municipi, aprovat  al ple de dia 25-02-20? 
 
Rafael Batle contesta que volen incloure els miradors en tots els mapes que tenen a 
Turisme i, a més, posar-los en un codi QR. 
 
6) En el ple de dia 31-10-19 es va sol·licitar un despatx per als diversos grups 

municipals, tal i com regula la norma. Un any i dos mesos després, en quin 
estat es troba aquesta reclamació?  

 
Maria Monserrat contesta que el grup del PP tampoc no té local, que s’està fent una 
reordenació d’espais i després es faran els projectes i serà el moment d’analitzar 
aquesta qüestió. 
 
7) Com està el tràmit de la sortida de l’ajuntament de la FEMP aprovada el 28-08-

20? 
 
La batlessa contesta que en aquest Ple consta a l’acta que es farà “quan es cregui 
convenient”. 
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8)   Es va aprovar el Pla d’Acció per lluitar contra el canvi climàtic (PAESC).  
Quines accions s’han fet i quines es tenen previstes fer a l’any 2021? 

 
Maria Monserrat  contesta que hi ha moltes actuacions fetes, que llegeix, i d’altres 
per fer, que posa a disposició de tots al Departament de Miquel Adrover. 
  
9) A l’informe d’intervenció aprovat pel ple de dia 30-04-20 s’anomenaven una 

sèrie de irregularitats i es proposava la redacció d’un pla d’acció. En quin estat 
de redacció es troba aquest informe? 

 
María Monserrat contesta que compleixen amb la legislació en vigor. Que s’ha 
redactat el Pla i que s’han establert mesures correctores. Que ara el Departament 
d’Intervenció ha de valorar les mesures correctores proposades i quan s’hagi fet 
s’inclourà al Compte General.  
 
10) En relació a l’aprovació de la moció sobre Platges sense fum i sense alcohol, 

s’havia de mirar si es podien afegir alguna platja més.  
1r, com ha anat l’experiència? 
2n, es té previst que hi hagi més platges sense fum? 

 
Rafael Batle contesta que considera que ha anat bé i que, de moment, no han 
pensat d’afegir-n’hi cap. 

 
11) Durant el 2020 s’ha fet una enquesta als ciutadans sobre la recollida de fems, 

quins són els resultats d’aquesta enquesta? 
 
Bárbara Xamena posa la documentació de l’enquesta a la seva disposició 
 
12) Dels parcs infantils seguim rebent queixes del manteniment. Es podria fer una 

enquesta per saber la satisfacció dels ciutadans? 
 
Joan Gaspar Aguiló contesta que tenen treballadors que controlen els parcs. Que 
quan hi ha una queixa s’intenta resoldre al més aviat possible però que de vegades 
s’ha d’encarregar a fora. I que aviat començarà un nou dinamitzador d’esports que 
s’encarregarà d’aquestes qüestions. 
 
13) Existeix una gran preocupació per les baixes a la plantilla del cos de policia 

local i de la falta d’efectius en el municipi. Quina és l’opinió de la persona amb 
la màxima responsabilitat en aquest assumpte? 

 
La batlessa contesta que aquesta preocupació no és només de Santanyí sinó a 
nivell general. Que n’han aprovat sis a les darreres oposicions però que se’n van i 
tots els pobles tenen el mateix problema. Que l’any 2017 es va fer el darrer curs de 
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policies i, per tant, n’hi ha pocs. Que la Felib insisteix en aquest tema i ella mateixa 
ha escrit a la delegada del Govern demanant poder incrementar les forces policials i 
que la taxa de reposició d’efectius permeti més places.  
   
14) Pregam que s’estudïi la implementació d’un registre telemàtic. 

 
Maria Monserrat contesta que és obligatori a partir del proper 1 d’abril. Que al 
pressupost de 2021 hi ha una partida important per contractar tota l’Administració 
electrònica. Que el plec tècnic ja està fet, que s’està acabant l’administratiu i que 
seguidament sortirà a licitació.  
 
Jaume Amengual assenyala que aniran a veure la documentació que els han oferit. 
Que està bé i esperen que l’ordenança de tinença d’animals s’acabi aviat però que 
tenguin en compte que fa cinc anys que la preparen. Que està bé que compleixin 
amb la llei de l’Administració electrònica, però que no compleixen amb la llei en el 
tema dels despatxos. Que celebra que les plaques estiguin fetes i a punt de penjar. 
Que dels parcs infantils varen dir que estaria resolt en una setmana i n’hi ha algun 
que encara espera. 
 
La batlessa manifesta que si se’n van policies és perquè han de consolidar la plaça, 
que no els queda més remei, però que volen tornar a Santanyí tot d’una que 
puguin. Que la situació procedeix d’una llei autonòmica de la legislatura anterior. 
Que s’han fet diverses convocatòries i que l’any que ve se’n faran més. Que vol 
agrair a tots la seva presència i especialment a Agnès, Martín, Martí, Aina i Pedro. 
Que ha estat un any diferent en què els funcionaris han fet molta de feina i els ho 
agrair a tots. També vol fer un agraïment especial  al personal sanitari, al de la 
Residència de Santanyí, als Serveis socials, a Semdesa, al col·lectiu escolar 
perquè ha fet molta de feina en condicions molt difícils, a totes les persones del 
municipi que ajuden a les més necessitades i a tot el municipi pel seu 
comportament exemplar. Que el 2021 sigui molt millor. 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 12,10 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


