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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE DIA 28 DE JUNY DE 2021  
 
En data vint-i-vuit de juny de dos mil vint-i-u, 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 8,30 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) 
Manuel del Rio Clar (SUMA) 
Miquel Rigo Rosselló (SUMA) 
Antònia Suau Sbert (SUMA) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE)  
María Vega Oreja Escribano (PSIB-PSOE)  
 
Josep Lluís Obrador Esteva, secretari 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
No hi assisteix la regidora de Suma, Bàrbara Concepció Rigo Cabot, que ha 
excusat la seva absència. 

 
1. Aprovació de l´acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió anterior, de dia 26-4-2021, per dotze vots a favor (PP i 
PSIB-PSOE) i quatre abstencions (SUMA). 

Jaume Amengual manifesta que s’abstenen perquè consideren que les sessions 
haurien de ser públiques i tenir un espai. 
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La batlessa exposa que tots els plens es fan telemàticament i es retransmeten en 
directe.     
 

2. Aprovació de l´expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l´Ajuntament de Santanyí de 2021 (Supl 03/2021) 
 

La batlessa presenta la següent proposta: 
1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 15 de juny  de 
2021, on es detalla el contingut de la modificació de crèdit proposada així com el 
seu finançament. 
 
2. Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 15 de juny  2021 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 35 a 38 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base 11 de les bases d’execució del pressupost per 
a 2021, 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 a la concessió de suplementació de crèdit , d’acord amb el següent 
detall: 
 
DESPESES 
 
0RG PRO ECO PROJECTE  IMPORT  

RLT 13501 62219 MAGATZEM PROTECCIÓ CIVIL 29.773,47€ 

RLT 15321 60911 REMODELACIÓ CARRER MARINA 16.550,82€ 

RLT 16001 62910 LIQUIDACIÓ FINAL COSTA DES ETICS 200,00€ 

20 92003  22701  ADMINISTRACIÓ GENERAL. SEGURETAT I SALUT LABORAL 35.000,00€ 

RLT 92001 62210 EDIFICIS MUNICIPALS 30.000,00€ 

RLT 92001 62610 INVERSIONS INFORMÀTICA 20.000,00€ 

RLT 32601 62311 INVERSIONS ESCOLETES 31.000,00€ 

RLT 17102 63911 PARCS I JARDINS Cala d'Or 55.000,00€ 

RLT 15101 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  URBANISME 65.000,00€ 

RLT 17103 22699 DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT 15.000,00€ 

   TOTAL 297.524,29€ 
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FINANÇAMENT SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDIT 
    / 5  

ECONOMICA INGRESSOS DESCRIPCIÓ IMPORT 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 
297.524,29€ 

TOTAL 
297.524,29€ 

 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord durant el termini de quinze dies, 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. 
 
Jaume Amengual manifesta que s’han de canviar partides previstes només fa dos 
mesos i mig, com les despeses del magatzem i les de la del carrer Marina de Cala 
Figuera. 
 
Maria Pons explica que es tracta de modificacions puntuals i que es modificaran 
totes les que siguin necessàries. 
 
 
La proposta és aprovada amb deu vots a favor (PP) i sis abstencions (SUMA i 
PSIB-PSOE). 
 

3. Aprovació del Compte General de l´exercici 2020 
 

La batlessa presenta la següent proposta:  

Vistos els articles 212.4 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 116 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 

 
Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Santanyí corresponent a l’exercici 
2020 integrat pel Compte General de la pròpia Corporació i pel Compte de la 
societat mercantil Serveis Municipals de Santanyí, S.L.U, al haver transcorregut el 
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termini reglamentari d’exposició pública sense haver-se produït reclamacions, 
reparaments ni observacions el resum de la qual és el següent: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31.12.2020: 
 
  DRETS R NETS OBLIG R NETES AJUSTOS RESULTAT PRES 

a. Operacions corrents 22.821.914,72 17.356.909,84  5.465.004,88 

b. Operacions de capital 1.119.961,64 1.180.209,55  -60.247,91 

1. Total operacions no financeres (a+b) 23.941.876,36 18.537.119,39  5.404.756,97 

c. Actius financers 0,00 0,00  0,00 

d. Passius financers 0,00 0,00  0,00 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 23.941.876,36 18.537.119,39  5.404.756,97 

 AJUSTOS:     

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 

  426.871,18  

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici (+)   33.708,52  

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici (-)   770.723,87  

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    5.094.612,80 

 
ROMANENT DE TRESORERIA a 31.12.2020: 
 

1. (+) Fons líquids 18.124.726,96 

2. (+) Drets pendents de cobrament 7.145.505,44 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.209.482,07 

4. (-) Cobraments pendents d’aplicació -158.571,40 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3- 4) 23.902.178,93 

II. Saldos de dubtós cobrament 3.677.242,70 

III. Excés de finançament afectat 870.723,87 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II - III) 19.354.212,36 

 
 
EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U 
Resultat exercici 2020                                                       0,00€ 
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La proposta és aprovada amb deu vots a favor (PP) i sis abstencions (SUMA i 
PSIB-PSOE). 
 

4. Aprovació de modificació del contracte de recollida i transport de residus 
urbans del municipi de Santanyí 
 

La batlessa presenta la següent proposta: 
 
Vista la formalització de la modificació del contracte de recollida de residus urbans 
al municipi de Santanyí, relativa a la recollida i transport de la selectiva, que té per 
objecte formalitzar la modificació del contracte de data 16/06/2011 del servei de 
recollida i transport de residus urbans del municipi de Santanyí, afegint la prestació 
de la recollida i transport de la selectiva, possibilitat que venia ja prevista en el plecs 
reguladors del contracte. 
 
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament de Santanyí sobre la 
valoració de l’informe mecànic de l’estat del vehicle principal de la prestació del 
servei de la recollida selectiva, presentat per FCC MEDIO AMBIENTE S.A, en el 
que reconeix les deficiències que té aquest servei durant els darrers anys, 
derivades del mal estat del vehicle. A l’informe la tècnica de medi ambient conclou 
que es creu necessari per tenir un millor servei de recollida selectiva al municipi de 
Santanyí la incorporació d’un vehicle nou en règim de lloguer, ja que després 
d’analitzar la documentació presentada per l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE 
S.A., es creu que hi ha motius suficients per justificar que el vehicle actual ja no 
compleix amb les condicions òptimes per realitzar un servei eficaç durant els mesos 
que queden del contracte actual, prorrogat fins el 31 d’octubre de 2022. 
 
Vist l’informe del TAG de contractació de l’Ajuntament de Santanyí, en el que 
informa favorablement sobre la modificació del contracte principal de Residus 
Sòlids Urbans per incorporar en règim de lloguer un vehicle nou recol·lector 
compactador de càrrega superior i posterior amb grua de recollida selectiva, com a 
vehicle principal per dur a terme el servei de recollida selectiva, d’acord amb l’article 
205.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
I vista la fiscalització de conformitat de la Intervenció municipal, 
 
PROPÒS: 
 

1. Aprovar el modificat del contracte de recollida i transport de residus sòlids 
urbans de l’Ajuntament de Santanyí, pel lloguer d’un vehicle nou recol·lector 
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compactador de càrrega superior i posterior amb grua de recollida selectiva, 
com a vehicle principal per dur a terme el servei de recollida selectiva al 
terme municipal de Santanyí. 
 

2. Adjudicar a l’entitat FCC MEDIO AMBIENTE S.A., amb CIF núm. A-
28541639, el modificat del contracte de recollida i transport de residus sòlids 
urbans de l’Ajuntament de Santanyí, per un import màxim de 109.558,24 € 
(IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 16211 22700 del 
pressupost de l’Ajuntament de Santanyí per a 2021, i de la mateixa partida o 
la partida que correspongui del pressupost de l’Ajuntament de Santanyí per a 
2022, amb la distribució d’anualitats següents: 
 

a. Anualitat 2021, 5 mesos (1 de juliol 2021 – 30 de novembre de 2021): 
34.236,95 € 

b. Anualitat 2022, 11 mesos (1 de desembre 2021 – 31 d’octubre de 
2022): 75.321,29 € 

 
3. Autoritzar i disposar a favor de l’entitat FCC MEDIO AMBIENTE S.A, amb 

CIF núm. A-28541639, una despesa màxima de 109.558,24 € (IVA inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 16211 22700 del pressupost de 
l’Ajuntament de Santanyí per a 2021, i de la mateixa partida o la partida que 
correspongui del pressupost de l’Ajuntament de Santanyí per a 2022, amb la 
distribució d’anualitats següents: 
 

a. Anualitat 2021, 5 mesos (1 de juliol 2021 – 30 de novembre de 2021): 
34.236,95 € 

b. Anualitat 2022, 11 mesos (1 de desembre 2021 – 31 d’octubre de 
2022): 75.321,29 €                

 
4. Requerir a l’entitat FCC MEDIO AMBIENTE S.A, amb CIF núm. A-28541639, 

perquè en el termini de 15 dies comptats des de la data en què es notifiqui a 
l’empresari l’acord de modificació, presenti la documentació d’haver constituït 
el reajustament de la garantia definitiva per un import de 4.527,20 € (5% de 
90.544,00 €, que és el preu de modificat sense IVA), d’acord amb l’article 
109.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

5. Requerir a l’entitat FCC MEDIO AMBIENTE S.A, amb CIF núm. A-28541639 
per  a que facturi de manera independent aquesta modificació del contracte, 
consistent en el lloguer mensual d’un vehicle nou recol·lector compactador 
de càrrega superior i posterior amb grua de recollida selectiva, com a vehicle 
principal per dur a terme el servei de recollida selectiva al terme municipal de 
Santanyí, amb les mensualitats, import màxim i durada esmentada 
prèviament. 
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Jaume Amegual exposa que a la pàgina 11 de l’informe, al primer punt, s’explica de 
quina manera es poden modificar els contractes, concretament al punt que diu que 
la necessitat de modificació derivi de circumstàncies que una administració diligent 
no hauria pogut preveure i aquest camió de fems du problemes de fa bastants 
d’anys, per tant s’hauria pogut preveure. 
 
La batlessa considera que l’informe tècnic està molt ben fet i no hi ha cap problema 
per part d’Intervenció. 
 
La proposta és aprovada amb dotze vots a favor (PP i PSOE) i quatre abstencions 
(SUMA). 
 
 
5. Anomenament del Centre Cívic i de Ca Ses Monges des Llombards. 
 

La batlessa presenta la següent proposta: 

Atesa l´acta de sessió de la Comissió d´Honors i Distincions de data 1 de juny de 
2021 el tenor literal de la qual disposa: 

“Estudi dels expedients de Mn. Miquel Clar Vila i P. Bartomeu Mas Burguera, 
encarregats a Joan Nadal, per proposar al Ple de l’Ajuntament de Santanyí, si 
escau, posar el seu nom al Centre Cívic i a ca ses Monges des Llombards 
respectivament. 

Després de valorar els nombrosos mèrits tant de Mn. Miquel Clar, com de         P. 
Bartomeu Mas, C.R., i després d’analitzar l’estudi que l’Ajuntament de Santanyí va 
encarregar a Joan Nadal, aquesta comissió es manifesta per unanimitat a favor de 
posar el nom de Mn. Miquel Clar a l’edifici del Centre Cívic des Llombards i el de P. 
Bartomeu Mas a l’edifici de ca ses Monges des Llombards. Queda demostrat que, 
els dos, estimen el poble des Llombards. 

Mn. Miquel Clar (1865-1931), natural des Llombards, va ser una figura clau en 
l’esdevenir de la localitat. Entre el 1891 i el 1924 ocupà la rectoria del seu oratori, 
una etapa en la qual destacà per la seva preocupació pel benestar espiritual i pel 
progrés social i material dels llombarders i la cura de l’oratori. Després de deixar el 
càrrec de rector, en ser confiat a un altre prevere, el bisbe d’aleshores (Mons. 
Gabriel Llompart) li concedeix, l’any 1927, llicència per poder celebrar missa a 
l’oratori privat que té a casa seva. Aquesta especial dedicació cap als conveïns va 
continuar al llarg de la seva vida. Bona prova d’això va ser  que actués per 
aconseguir un davallador de tren en es Llombards. Alhora, va ser un dels principals 
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promotors, si no el primer, per a l’obertura d’una escola pública. Per dur a terme 
qualcunes d’aquestes actuacions va arribar a cedir una casa familiar, on s’establí 
inicialment un convent de religioses franciscanes del qual ell n’hauria impulsat la 
fundació i, amb posterioritat, l’escola del poble.  
 
A més, cal destacar que fou una figura rellevant dins l’àmbit cultural de la seva 
època i un impulsor del recull de les tradicions populars locals. Així, sobresurt la 
seva col·laboració en el Diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover-Moll com a 
corresponsal de Santanyí i col·laborador en diverses seccions. O la participació en 
l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. I la seva activitat com a congressista en 
el Primer Congrés de la Llengua Catalana a Barcelona i del II Congrés d’Història de 
la Corona d’Aragó. Pel que fa als treballs centrats en el municipi, poc a poc és més 
coneguda la seva tasca de cronista, poeta o glosador. És coautor del manuscrit 
titulat “Història de Santanyí”, alhora que va fer una gran feina per a la recopilació de 
cançons i gloses llombarderes. I ben destacat és també el paper que tingué com a 
promotor del Teatre de Nadal al Llombards. 

 
P. Bartomeu Mas Burguera (1924-2014), va nèixer a es Llombards i des de ben 
jove es va lligar a l’orde teatina. L’any 1950 es llicencià a Roma amb la tesina La 
espiritualidad sacerdotal según los documentos del Papa Pio XI (1922-1939). I tres 
anys després es doctorà amb la tesi El “Combate Espiritual” de Lorenzo Scupoli, 
C.R. (1530-1610), de la qual se’n publicà una síntesi en la Introducción de 
LORENZO SCUPOLI, Combate Espiritual, l’any 1996, juntament amb les Notas 
bibliográficas.  
 
Quant a la seva activitat apostòlica i institucional, se li confià el càrrec de prefecte 
dels seminaristes teatins al Col·legi Internacional de Sant’Andrea della Valle i, a 
partir de 1954, fou professor de teologia dogmàtica i teologia moral al seminari teatí 
de Morlupo a Roma. Entretant, assisteix a cursos de dret de vida religiosa, a la 
Congregació de Religiosos, i d’arxivística, a l’Arxiu Vaticà. Quan s’inaugurà el 
Concili Vaticà II (1962), participà en el Concili com a assessor teòleg. Va col·laborar 
també en la correcció dels nous textos litúrgics, especialment en diversos volums 
del Breviari, i en la revisió dels calendaris litúrgics. Alhora, se li confien diversos 
càrrecs dins la Cúria Generalícia. Així, fou elegit secretari general (1971-1977), 
ecònom general (1977-2003), consultor general (1983-2003), vicari general (1991-
1997) o responsable de la fundació de la casa religiosa a Holanda (1997-2007). 
Entre el 1971 i el 2011 ocupa el càrrec de postulador general per a les causes dels 
sants, període en el qual va portar a terme la causa de canonització del cardenal 
teatí Josep Maria Tomasi (1986). En reconeixement de la tasca efectuada en la 
canonització del cardenal teatí i de la investigació realitzada sobre la seva vida i 
obra, l’Ajuntament de Palma di Montechiaro li concedí la  ciutadania honorífica 
(“cittadinanza onoraria”) l’any 2009.  
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La diòcesi de Mallorca també li confià el procés d’algunes causes, aconseguint les 
beatificacions de sor Francinaina Cirer (1989) i de sor Maria dels Àngels Ginard 
Marí (2005). Pel maig de 2002, acceptà els càrrecs d’arxiver general i la direcció de 
la revista Regnum Dei, a la qual donà una renovada embranzida. Cal destacar 
també la seva important tasca investigadora en la qual publicà nombrosos articles 
centrats principalment en temes d’història i d’espiritualitat teatina. D’altra banda, en 
el transcurs de les seves estades a es Llombards, participà en diversos actes 
litúrgics, com quan pronuncià el panegíric per la festa de Sant Francesc al convent 
de les monges (1955), o presidí i predicà a l’ofici del dia de la Immaculada (1973 i 
1979), o concelebrà juntament amb els rectors i vicaris que hi havia hagut a la 
parròquia des Llombards fins aquell moment, en la solemne eucaristia per 
commemorar el vint-i-cinquè aniversari del nou temple (1994). També va ser-hi 
present a les misses noves del prevere teatí Bartomeu Clar Mas i de Mn. Antoni 
Burguera Cabrer (1996). L’any 1999, hi celebrà allà les noces d’or sacerdotals i el 
2009, commemorà el seixanta anys de ministeri sacerdotal. Al 2016, amb 
posterioritat a la seva mort, es llegí públicament el pregó de les festes de Sant 
Domingo que havia escrit l’any 2006 i que no va poder pronunciar.” 
 
Per tot el que s´ha exposat, amb el previ dictamen de la Comissió Informativa, el 
Ple adopta el següent acord: 
 
Primer. Anomenar “Mn. Miquel Clar Vila” al centre Cívic des Llombards. 
 
Segon. Anomenar “P. Bartomeu Mas Burguera” a Ca ses Monges des Llombards. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a les entitats i organismes procedents. 
 
La proposta és aprovada per majoria de catorze vots a favor (PP i SUMA) i dues 
abstencions (PSIB-PSOE). 
 

6. Moció envers l´aprovació definitiva de la tarifa d´incineració de residus 
sòlids urbans (RSU) pel Consell de Mallorca (proposta presentada pel grup 
municipal Partit Popular). 

La batlessa presenta la següent proposta: 

Día 12 de novembre de 2020 l'equip de govern va dur a Ple del Consell de Mallorca 
una proposta d'aprovació inicial de la tarifa d'lncineració de residus solids urbans 
(RSU). Aquesta tramitació contemplava una balxada de la tarifa, 
 
Després de 6 mesos de tramitació, aquesta aprovació inicial se'n va anul·lar I no ha 
estat fins al Ple extraordinari de dia 26 d'abril de 2021,quan l'executiu presidit per 
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Catalina Cladera ha aprovat inicialment una nova proposta de la tarifa d'inclneració. 
 
Per aquest motiu, al llarg d'aquests durs I complicats mesos de pandémla, no s'ha 
pogut fer efectiva aquesta baixada de la taxa, impedlnt als ciutadans, els petits I 
mitjans empresaris, els autónoms i la socletat en general, s'hagin pogut beneficiar 
de la rebaixa, tot derivat de l'anul·lació de la primera proposta I del retard en la 
tramitació d'aquest expedlent. 
 
Els ajuntaments inicien l'aprovacíó les seves ordenances fiscals al mes de 
setembre, i és per aixó que necessiten que el Consell de Mallorca hagi aprovat 
definltivament aquesta rebaixa per poder aplicar-la als seus administrats. 
 
Aquesta rebaíxa s'ha de fer efectiva com més aviat millor, ja que, amb aquesta greu 
crisi economica que patim a Mallorca, es fa més necessari que mai que les 
institucions siguin àgils en la tramitacló dels expedients. 
 
Per tot aixó, el grup popular proposa al Ple l'aprovació dels següents, 
 
ACORDS 
 
PRIMER. L'Ajuntament de Santanyi, demana al Consell de Mallorca l'aprovació 
definitive de la tarifa d'incineració de  residus solids urbans (RSU) de l'any 2021 de 
forma urgent, perqué estam al mes de maig de 2021 i la rebaixa encara no ha 
entrat en vigor. 
 
SEGON.-L'Ajuntament de Santanyí demana al Consell de Mallorca l'aprovacló de la 
tarifa d'inclneració de residus sòlids urbans (RSU) de l'any 2022 abans del mes de 
setembre de l'any 2021, per poder aplicar-la l'any 2022, mitjançant l'aprovació de la 
rebaixa a les ordenances fiscals municipals. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 

7. Moció per a l´eliminació de la proposta del Govern d´Espanya de creació 
d´un nou impost als bitllets d´avió (proposta presentada pel grup municipal 
PartitPopular). 
 

La batlessa presenta la següent proposta: 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, aprovat 
pel Consell de Ministres, el passat 13 d'abril de 2021, assumeix davant la Comissió 
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Europea la determinació de l'Executiu socialista de dur endavant la seva proposta 
d'implantar un nou impost específic als bitllets d'avió.  
 
La intenció del Govern de Sánchez es va conèixer inicialment l'any passat amb 
l'anunci de la creació d'un “Impost Verd”, que poc després es va ficar en un calaix, 
però que ja ens advertia d'aquestes intencions: “la necessitat de dotar de major pes 
als impostos mediambientals per a lluitar contra el canvi climàtic”.  
 
Aquest impost als bitllets d’avió afectarà molt greument als ciutadans de les Illes 
Balears, obligats a utilitzar el transport aeri cada vegada que han de viatjar fora de 
les Illes Balears o dins les illes. Amb aquesta decisió política, els ciutadans es 
veuran afectats per una apujada d'impostos totalment injusta, que torna perjudicar 
una vegada més a les Illes Balears.  
 
Aquesta notícia arriba en el pitjor moment per a la recuperació del turisme, un 
sector que sobreviu amb grans incògnites sobre la campanya d'estiu, que no 
presenta bones expectatives, amb les conseqüències econòmiques i laborals que 
això causarà.  
 
Resulta sorprenent que després de les eleccions de la Comunitat Autònoma de 
Madrid, i no abans, hem començat a conèixer un pla que feia setmanes que s'havia 
enviat a la Comissió Europea. Sembla que el Govern de Sánchez ha amagat per a 
benefici electoral totes les pujades d'impostos que havia promès a Brussel·les per a 
tenir accés als 150.000 milions dels fons europeus, una mostra de falta de 
transparència d'aquest Govern.  
 
Aquestes decisions provocaran, una vegada més, que les Illes Balears siguin les 
perjudicades per les decisions d'un govern incapaç de gestionar un país, amb el 
gabinet més car de tota la història, amb més ministeris i assessors que mai. El 
govern no s’ha plantejat la reducció d'aquests excessos, la seva reacció ha estat 
recaptar més impostos que afectaran directament a tots els ciutadans sense 
excepció, en un moment molt complicat, amb més atur que mai, i amb greus 
problemes econòmics per a moltes famílies.  
 
Encara que el Govern no ha fet oficial quin serà l'increment, alguns estudis 
calculen que l'increment mitjà per bitllet seria de fins al 10%, en alguns casos més, 
tot per a aconseguir uns ingressos extres de 1.300 milions d'euros.  
 
Nombrosos col·lectius ja s'han posicionat en contra d'aquesta decisió, entre elles 
ALA (Associació de Línies Aèries) i IATA (Associació de Transport Aeri 
Internacional), que també han proposat altres mesures, com, per exemple, una 
renovació de flotes per a convertir els aparells en més eficients i amb un menor 



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

12 
 

 

impacte mediambiental. Altres col·lectius, com el sector turístic, el sector hoteler, 
associacions de consumidors, tots s'han mostrat contraris a aquest nou impost.  
 
Des del Partit Popular volem denunciar la falta de consens a l'hora de crear aquest 
nou impost que repercutirà directament en els ciutadans de les Illes Balears, que 
pateixen des de fa molts d’anys els perjudicis de la insularitat i la doble insularitat.  
 

Per tot això, el grup popular proposa al Ple l’aprovació del següent,  

 

ACORD 
 
L'Ajuntament de Santanyí  insta el Govern d’Espanya a l’eliminació de la proposta 
de creació d’un nou impost als bitllets d'avió. 
 
La proposta és aprovada per majoria de deu vots a favor (PP), dos vots en contra 
(PSIB-PSOE)  i quatre abstencions (SUMA). 
 

8. Moció per a instar el Govern d´Espanya a anul·lar les pujades d´impostos 
que han entrat en vigor en 2021 i a no posar en marxa els augments i nous 
tributs inclosos en el Pla de recuparació, transformació i resiliència enviat a 
Brussel·les (proposta presentada pel grup municipal Partit Popular). 
 

La batlessa presenta la següent proposta: 

En 2020, el PIB espanyol es va enfonsar un 11%. Es tracta de la caiguda més gran 
de la història econòmica d’Espanya, i la major dels països de l'OCDE. A les Illes 
Balears la situació econòmica és dramàtica, pel fet que la nostra principal font de 
riquesa, el turisme, fa més d’un any que està totalment aturat per les restriccions 
imposades per les autoritats. 
 
El deute públic espanyol va arribar als 1,37 bilions d'euros, la xifra més alta des de 
la guerra de Cuba. En només un any, el deute d'Espanya es va incrementar en 
122.439 milions d'euros i va escalar fins a suposar el 122% del PIB. 
 
Per a entendre-ho millor, l'increment del deute de l'any 2020 es "menjaria" tot sol el 
88% dels fons de recuperació que el nostre país rebrà de la Unió Europea en els 
pròxims fins a 2026 (140.000 milions d'euros). 
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En 2020, Espanya va destruir 622.000 ocupacions i la taxa d'atur va ascendir al 
16,13%. Segons les dades d'Eurostat, gairebé el 40% de l'augment de l'atur en 
l'eurozona s'ha concentrat a Espanya, situant-se el nostre país al capdavant de la 
desocupació a Europa. 
 
En 2021, el panorama no és més encoratjador, ja que, en el primer trimestre de 
l'any, Espanya va destruir 137.000 ocupacions. 
 
Actualment, més de 6 milions d'espanyols volen treballar, però no poden, 2 milions 
engrosseixen les "cues de la fam" i 1,2 milions de llars tenen a tots els seus 
membres sense feina. 
 
Doncs bé, en el pitjor moment de les últimes dècades, el Govern d'Espanya va 
decidir pujar la pressió fiscal a les famílies. 
 
Així, en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 es va incloure un augment 
de recaptació derivat de la pujada d'impostos per import de 8.000 milions d'euros. 
 
Des de l'1 gener de 2021: 
• ha apujat l'impost de matriculació 
• s'ha incrementat l'IVA de les begudes ensucrades fins al 21% 
• les pòlisses d'assegurances de llar, de vehicles, de decessos, del comerç etc. que 
tenen 
17,8 milions d'espanyols, el 95% de les famílies, han apujat en augmentar l'impost 
a les assegurances. 
• han començat a funcionar les taxes Google i Tobin que s'apliquen sobre 
determinats serveis digitals i sobre les transaccions financeres respectivament. 

• les desgravacions que tenen milions d'espanyols pels seus respectius plans de 
pensions, -que tant s'han incentivat fins ara com estalvi-, han quedat reduïdes a 
una mínima quantia. 

 
Mentre els diferents governs de la Unió Europea han optat per baixar la pressió 
fiscal als ciutadans, el govern de Sánchez decideix pujar-los quan els ingressos en 
famílies, autònoms o empreses es veuen molt reduïts i, en alguns casos, han 
desaparegut totalment, contribuint a l’empobriment dels espanyols, especialment 
aquells amb rendes mitjanes i baixes. 
 
Gairebé tots els estudis coincideixen a assenyalar que el 84% dels nous ingressos 
estatals s'obtindran de famílies de rendes mitjanes i mitjanes/baixes. Només un 
16% de la nova recaptació, aproximadament, arribarà a les arques de l'Estat des de 
les persones que tenen un major poder adquisitiu. 
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La pujada fiscal inclosa en els PGE per a 2021 ja és prou perjudicial, però el 
Govern de Sánchez no atura la pressió impositiva sobre els ciutadans. Coneixem, 
que, entre els més de 2.000 folis del "Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència" enviat a Brussel·les, el Govern d'Espanya amaga una pujada històrica 
d'impostos. 
 
Entre els aspectes més destacats podem esmentar, entre d’altres: 
• l'eliminació de la reducció per tributació conjunta en l'IRPF que beneficia a 3,7 
milions de llars, sobretot si tenen fills a càrrec i un dels cònjuges està en atur o 
registra uns ingressos molt baixos. 
• l'eliminació o modificació de 13 beneficis fiscals (reduccions, exempcions, 
bonificacions) des dels tipus reduïts d'IVA o l'exempció d'aquest tribut en sanitat i 
educació, la reducció en IRPF per lloguer d'habitatges o les bonificacions dels 
hidrocarburs utilitzats com a carburant (és a dir, augment de l'impost que grava el 
dièsel). 
 
L'excusa que esgrimeix el govern per a perpetrar aquest atracament a la societat 
espanyola és que "Espanya presenta un diferencial negatiu d'ingressos en relació 
amb la Unió Europea" i que cal "acostar els nivells de tributació d'Espanya a la 
mitjana dels països del nostre entorn" (*Pág.1 del "Component 28-Adaptació del 
sistema impositiu a la realitat del segle XXI" del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència). 
 
També ha argumentat que pretén igualar la pressió fiscal espanyola a la mitjana 
europea apujant els impostos als rics que permetran poder finançar una major 
despesa social. 
 
Davant això cal assenyalar que la pressió fiscal no és, segons tots els experts, el 
millor indicador per a valorar si un país carrega als seus ciutadans amb molts 
impostos o no. 
Això és així perquè a Espanya hi ha una sèrie de factors que provoquen que la xifra 
de recaptació i per tant, la ràtio de recaptació en relació amb el PIB (pressió fiscal), 
siguin baixos: taxa de desocupació dues vegades més alta que la mitjana europea, 
baixa renda per càpita, major pes de l'economia submergida, etc. 
 
Per tot això, és més correcte analitzar l'índex d'esforç fiscal que relaciona la 
recaptació amb la capacitat econòmica del contribuent. I segons aquest indicador, 
Espanya es troba ja entre els 5 països de l'OCDE que major esforç fiscal exigeixen 
als seus ciutadans. 
 
I com ja hem vist, les pujades d’impostos previstes pel Govern afecten 
majoritàriament les classes mitjanes i baixes, no als rics. 
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Per tot això, el grup popular proposa al Ple l’aprovació dels següents,  

 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- L’Ajuntament de Santanyí insta el govern d'Espanya a: 
 
1- Anul·lar l'increment d'impostos inclòs en els PGE per a 2021. 
 
2.- No posar en marxa pujades d’impostos, nous tributs ni peatges en les autovies i 
autopistes espanyoles inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.  
 
3- Deixar sense efecte l’eliminació dels beneficis fiscals que figuren en el document 
enviat a la Unió Europea.  
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al president del Govern, a la ministra 
d'Hisenda, a les presidentes del Congrés i del Senat, així com als Portaveus dels 
Grups Polítics d'aquestes cambres, i a la Junta de Govern de la FEMP. 
 

La proposta és aprovada per majoria de deu vots a favor (PP), dos vots en contra 
(PSIB-PSOE)  i quatre abstencions (SUMA). 
 

9. Moció de suport al sector pesquer de Mallorca (proposta presentada pel 
grup municipal Partit Popular). 
 

La batlessa presenta la següent proposta: 

Les confraries de pescadors de Mallorca han patit importants pèrdues a causa a les 
restriccions de la pandèmia, i tot això, sense tenir al seu abast ajudes directes per 
cobrir els dies que no s’ha pogut sortir a la mar. El sector pesquer és un sector 
essencial, però els governs actuals no han tengut en compte aquest fet per donar 
ajudes als pescadors.  
 
El 20 de juny de 2019, es va aprovar el Reglament (UE) 2019/1022 pel qual 
s’estableix un pla pluriennal per a la pesca demersal en el Mediterrani occidental, 
que modifica el Reglament (UE) 508/2014. 
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Aquesta normativa és molt restrictiva i no reflecteix la realitat de les distribucions 
geogràfiques. Aquest reglament posa al sector pesquer de Balears a la mateixa 
altura, quant a esforç pesquer, de les flotes d’arrossegament de França o Itàlia. Les 
característiques de la flota d’arrossegament de les Illes Balears no són 
comparables en cap concepte amb altres flotes. 
 
La flota d’arrossegament de les Illes Balears ja va aplicar en 2020 una reducció del 
10% dels dies de feina que marcava el reglament per al primer any, i la baixada del 
7,5% aquest any no es pot assumir, sense condemnar a la desaparició d’aquest 
sector. La baixada establerta pel Pla pluriennal d’un 30% suposa una ferida de mort 
als pescadors de les Illes Balears. 
 
El Reglament (UE) 2019/1022 estableix que les decisions s’han de prendre amb els 
millors dictàmens jurídics disponibles, però els informes en els quals es basen les 
reduccions imposades són de l’any 2016.  
 
Actualment, no hi ha sobreesforç pesquer a les Illes Balears, la flota 
d’arrossegament s’autoregula des de fa molts d’anys. Els pescadors de les Illes 
respecten el medi marí, tenim una flota de 35 barques d’arrossegament de poca 
eslora i potència, que lluiten diàriament per la seva supervivència. De fet la 
Federació Balear de Confraries de Pescadors de les Illes Balears va presentar el 
projecte “DRAGÓ” que suposa una important modificació en la forma de fer feina 
per reduir l’impacte en el fons marí. Aquesta és una mostra més de la voluntat dels 
nostres pescadors envers la sostenibilitat dels caladors i dels recursos marins. 

Per tot això, el grup popular proposa al Ple l’aprovació dels següents,  

 

ACORDS 

 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de l'Estat a la paralització de 
l'execució de l'Orde APA/423/2020 del pla de pesca de demersals al Mediterrani 
fins que s'hagin fet els estudis necessaris que demostrin l'existència actualment de 
sobreexplotació pesquera per part de la flota de les Illes Balears. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a elaborar 
en un termini màxim de 3 mesos un estudi soci econòmic i científic que avaluï 
correctament els estocs de les Illes Balears i l'impacte que tindrà sobre la flota 
pesquera d'arrossegament de les Illes Balears la implantació del Reglament de la 
UE 2019/1022. 
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TERCER.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a sol·licitar 
la reinterpretació del Reglament de la UE 2019/1022 perquè s'estudiï un pla de 
gestió alternatiu que permeti la supervivència de la flota pesquera professional de 
pesca d'arrossegament de les Illes Balears, al mateix temps que la seva 
sostenibilitat i la dels recursos pesquers. 
 
QUART.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de l'Estat a establir un mínim de 
180 dies a l’any de sortides per a les barques d'arrossegament, així com a eliminar 
la distinció entre costanera i profunditat. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de l'Estat que reclami davant 
la Unió Europea que la flota de pesca d'arrossegament de la zona geogràfica de les 
Illes Balears no es compari amb la de països com França i Itàlia quant a hores 
d'esforç pesquer. 
 
SISÈ.- L’Ajuntament de Santanyí  insta el Govern de les Illes Balears a sol·licitar la 
reprovació del Comissari de Pesca de la Unió Europea el Sr. Virginijus Sinkevicius 
per la seva insensibilitat i els seus comentaris despectius relatius a la pesca 
d'arrossegament del Mediterrani. 
 
La proposta és aprovada per majoria de catorze vots a favor (PP i SUMA) i dues 
abstencions (PSIB-PSOE). 
 

10. Moció per a la recollida selectiva de fems en la zona centre de Santanyí 
(proposta presentada pel grup municipal PSIB-PSOE). 

 
María Dolores Botia presenta la següent proposta: 

Actualmente, en la zona centro de Santanyí, las basuras se recogen de puerta a 
puerta y la única posibilidad de desecharlas separándolas para su reciclaje es 
hacerlo en el punto verde. Esta situación provoca que los vecinos se vean 
obligados a desplazarse o, simplemente, no opten por no separar las basuras. 

 

Por ello, el PSOE de Santanyí solicita que se pongan a disposición de los vecinos 
los medios necesarios para la separación de las basuras tal y como se hace en 
otros puntos del municipio. 

 
María D. Botia exposa que són els veïns qui demanen més contenidors i més 
proximitat per al reciclatge, per això demanen una solució. 
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La batlessa exposa que aquesta modificació ja forma part de la modificació del 
contracte de fems de 2022 i que a tots els nuclis hi ha contenidors suficients 
habilitats. 
 
Jaume Amengual manifesta que sempre han defensat la recollida porta a porta però 
que s’abstendran. 
 
La proposta no és aprovada ja que obté dos vots a favor (PSIB-PSOE), deu vots en 
contra (PP) i quatre abstencions (SUMA). 
 

11. Moció per a la revisió de barreres arquitectòniques urbanes a Santanyí 
(proposta presentada pel grup municipal PSIB-PSOE). 

María Dolores Botia presenta la següent proposta: 

En Santanyí, especialmente en la zona del centro del pueblo, existen múltiples 
barreras arquitectónicas que impiden el desplazamiento seguro y adecuado de 
todos, especialmente personas mayores y con problemas de movilidad. Además, 
hay que tener en cuenta que en esta zona se emplazan servicios públicos, locales 
de comercio y tránsito para el acceso a medios de transporte. 

Por ello, el PSOE de Santanyí solicita, 

- La revisión de los bordillos sin rebajar en zonas de paso de peatones, 
- La búsqueda de soluciones a las aceras en las que apenas entra un peatón, 

hecho que obliga a que estos se desplacen por la calzada destinada a 
vehículos, 

- El cambio de suelos deslizantes que, especialmente los días de lluvia, 
resultan peligrosos. 

- La búsqueda de puntos conflictivos en zonas de más tránsito, como son 
accesos a servicios, centros educativos o zonas comerciales. 

 
Jaume Amengual manifesta estar d´acord amb la moció si bé demana que es faci 
extensiva a tot el municipi de Santanyí.  
 
Així doncs, la proposta queda redactada de la següent manera: 
 
“En el municipio de Santanyí existen múltiples barreras arquitectónicas que impiden 
el desplazamiento seguro y adecuado de todos, especialmente personas mayores y 
con problemas de movilidad. Además, hay que tener en cuenta que en muchas 
zonas se emplazan servicios públicos, locales de comercio y tránsito para el acceso 
a medios de transporte. 
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Por ello, el PSOE de Santanyí solicita, 

- La revisión de los bordillos sin rebajar en zonas de paso de peatones, 
- La búsqueda de soluciones a las aceras en las que apenas entra un peatón, 

hecho que obliga a que estos se desplacen por la calzada destinada a 
vehículos, 

- El cambio de suelos deslizantes que, especialmente los días de lluvia, 
resultan peligrosos. 

- La búsqueda de puntos conflictivos en zonas de más tránsito, como son 
accesos a servicios, centros educativos o zonas comerciales.” 

 
Maria D. Botia exposa que estan d’acord amb Suma que es revisin totes les 
barreres arquitectòniques del municipi. 
 
La batlessa indica que s’ha de debatre avui perquè està a l’ordre del dia 
 
Jaume Amengual explica que sempre estan a favor de llevar les barreres 
arquitectòniques. 
 
Joan Gaspar Aguiló manifesta que ja es va destinar una partida de 70.000€ per 
eliminar les barreres arquitectòniques  i que s’està preparant la documentació per 
poder treure el concurs aviat. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
12. Moció per l´ús correcte del nom del municipi i la resta de toponímia 
municipal oficial a Google, Viquipèdia i Facebook/Instagram (proposta 
presentada pel grup municipal Candidatura Local SUMA). 

Jaume Amengual presenta la següent proposta: 

La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística, estableix a l’article 14 
que l’única forma oficial dels topònims de les Illes Balears és la catalana. Així 
mateix, estableix que és competència del Govern de la Comunitat Autònoma, 
d’acord amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els 
noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació 
interurbanes en general i topònims de la Comunitat Autònoma. 
Aquesta competència autonòmica es va desenvolupar amb el decret 36/1988, de 14 
abril, pel qual es publiquen en el BOCAIB les formes oficials dels topònims de les 
Illes Balears. En aquest decret s’especifica que el nom oficial i únic del municipi és 
Santanyí. 
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Aquesta voluntat normalitzadora va anar posant al seu lloc la històricament dispersa 
denominació del municipi. Tenim la impressió que als darrers anys aquesta feina 
s’ha vist frenada per importants empreses com Facebook o Google, mitjançant les 
seves aplicacions Google Maps o Google Earth que ofereixen una toponímia 
municipal incorrecta. 

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

1r-. L’Ajuntament de Santanyí es compromet a contactar formalment amb les 
empreses Google, Wikipedia i Facebook/Instagram per sol·licitar la utilització 
correcta del nom del municipi i de la resta de toponímia municipal oficial. 

 
Jaume Amengual exposa que fa molt de temps que fan feina per normalitzar els 
topònims en tots els àmbits i posar els noms ben escrits. 
 
La batlessa indica que evidentment hi votaran a favor i que aquest equip de govern 
sempre hi ha fet feina a favor. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 

En aquest moment el regidor Miquel Rigo abandona la sessió. 

 

13. Moció per facilitar l´accés a la banca a la gent gran i protegir els llocs de 
treball (proposta presentada pel grup municipal Candidatura Local SUMA). 
 

Jaume Amengual presenta la següent  proposta: 
 
Durant l’any 2019 els beneficis de la banca varen caure un 24% en comparació 
amb els que va obtenir l’any 2018. Això vol dir que, en lloc de guanyar 15.140 
milions d’euros, el sector va guanyar 12.250 milions.  
 
Els interessos de la banca s’han incrementat un 3,8%. Les comissions han baixat 
un 0,1%, i tot i això han suposat uns 9.797 milions. Encara així, el sector bancari 
anuncia pèrdues, la qual cosa vol dir que ha obtingut menys marge de beneficis. A 
la recerca de l’objectiu de maximitzar beneficis, està tancant sucursals, reduint 
l’horari d’atenció al públic i plantejant diferents propostes d’ERO. Per això cal instar 
a les entitats financeres que mantenguin els llocs de feina.  
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La banca cerca nous sistemes per incrementar els seus guanys: apuja el cost de 
les comissions, alhora que redueix l’assessoria i els serveis presencials, i que tanca 
sucursals. Aquest fet perjudica de manera greu les persones afectades per la 
bretxa digital, especialment la gent gran.  
 
La digitalització és el present i el futur, tot i que moltes persones no tenen la 
formació ni les eines per a poder-s’hi. És qüestió de temps que aquesta situació es 
resolgui entre les noves generacions, més escolaritzades i amb uns entorns digitals 
més consolidats en la seva vida quotidiana i que estaran, per tant, més preparades. 
Per contra, en aquests la majoria de la gent gran té greu dificultats per accedir a 
aquest servei, a causa de la digitalització del sector. 
 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:  
 
1. L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern d’Espanya a declarar els serveis de 
caràcter financer i bancari com a servei públic. 
  
2. L’Ajuntament de Santanyí insta  les entitats financeres a mantenir els llocs de 
feina actualment amenaçats per diferents propostes d’ERO tant al conjunt de l’Estat 
com a les Illes Balears. També insta el Govern de l’Estat a intervenir activament en 
la defensa d’aquests llocs de feina.  
 
3. L’Ajuntament de Santanyí demana a les entitats financeres que reforcin els 
recursos per a poder oferir un servei adequat, durant tot el seu horari d’oficina, per 
a cobrir las necessitats dels usuaris, especialment de la gent gran, molt afectada 
per la bretxa digital i garantir la presència d’oficines bancàries a tots els barris de 
Palma. 
 
4. L’Ajuntament de Santanyí demana a la banca que desisteixi de fixar el cobrament 
de comissions de manteniment als pensionistes. 
 
5. L’Ajuntament de Santanyí insta el sector bancari a centrar els seus esforços en 
oferir serveis de qualitat per atendre les diferents necessitats de la ciutadania i 
poder així donar resposta a cada usuària o usuari. 
 
6. L’Ajuntament de Santanyí sol·licita a les entitats bancàries que donin una 
informació adequada, legal i transparent sobre els serveis i productes que ofereixen 
a les persones, en especial a la gent gran o amb dificultats. 
 
Després d´una breu deliberació, per unanimitat s´acorda que la proposta quedi 
redactada de la següent manera: 
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“Durant l’any 2019 els beneficis de la banca varen caure un 24% en comparació 
amb els que va obtenir l’any 2018. Això vol dir que, en lloc de guanyar 15.140 
milions d’euros, el sector va guanyar 12.250 milions.  
 
Els interessos de la banca s’han incrementat un 3,8%. Les comissions han baixat 
un 0,1%, i tot i això han suposat uns 9.797 milions. Encara així, el sector bancari 
anuncia pèrdues, la qual cosa vol dir que ha obtingut menys marge de beneficis. A 
la recerca de l’objectiu de maximitzar beneficis, està tancant sucursals, reduint 
l’horari d’atenció al públic i plantejant diferents propostes d’ERO. Per això cal instar 
a les entitats financeres que mantenguin els llocs de feina.  
 
La banca cerca nous sistemes per incrementar els seus guanys: apuja el cost de 
les comissions, alhora que redueix l’assessoria i els serveis presencials, i que tanca 
sucursals. Aquest fet perjudica de manera greu les persones afectades per la 
bretxa digital, especialment la gent gran.  
 
La digitalització és el present i el futur, tot i que moltes persones no tenen la 
formació ni les eines per a poder-s’hi. És qüestió de temps que aquesta situació es 
resolgui entre les noves generacions, més escolaritzades i amb uns entorns digitals 
més consolidats en la seva vida quotidiana i que estaran, per tant, més preparades. 
Per contra, en aquests la majoria de la gent gran té greu dificultats per accedir a 
aquest servei, a causa de la digitalització del sector. 
 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:  
 
1. L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern d’Espanya a declarar els serveis de 
caràcter financer i bancari com a servei públic. 
  
2. L’Ajuntament de Santanyí insta  les entitats financeres a mantenir els llocs de 
feina actualment amenaçats per diferents propostes d’ERO tant al conjunt de l’Estat 
com a les Illes Balears. També insta el Govern de l’Estat a intervenir activament en 
la defensa d’aquests llocs de feina.  
 
3. L’Ajuntament de Santanyí demana a les entitats financeres que reforcin els 
recursos per a poder oferir un servei adequat, durant tot el seu horari d’oficina, per 
a cobrir las necessitats dels usuaris, especialment de la gent gran, molt afectada 
per la bretxa digital i garantir la presència d’oficines bancàries a tot el municipi de 
Santanyí. 
 
4. L’Ajuntament de Santanyí demana a la banca que desisteixi de fixar el cobrament 
de comissions de manteniment. 
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5. L’Ajuntament de Santanyí insta el sector bancari a centrar els seus esforços en 
oferir serveis de qualitat per atendre les diferents necessitats de la ciutadania i 
poder així donar resposta a cada usuària o usuari. 
 
6. L’Ajuntament de Santanyí sol·licita a les entitats bancàries que donin una 
informació adequada i amb totes les facilitats necessàries per la seva comprensió. 
 
La batlessa explica que hi votaran a favor amb les modificacions que ja varen 
acordar a la comissió informativa. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
14. Moció per ampliar l´horari d´obertura dels punts verds del municipi 
(proposta presentada pel grup municipal Candidatura Local SUMA). 
  

Jaume Amengual presenta la següent  proposta: 

Vist que continuam immersos en la major crisi sanitària de la història recent.  

Vist que els experts ens indiquen que el problema medioambiental ens afectarà tant 
o més que la pandèmia de la covid, la qual just estam començant a superar. 

Vist que la conscienciació i l’acció de la ciutadania, com bé ens ha mostrat 
l’experiència que acabam de viure, és fonamental per fer front al problema 
medioambiental. 

Vist que hi ha ciutadans que, per poder fer-ne ús, ens han demanat que els punts 
verds romanguin oberts més hores per evitar que coincideixin completament amb 
les seves jornades laborals i que la trobam una demanda ben justa 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:   

1r-. Ampliar l’horari d’obertura dels punts verds del municipi. 
 
 
 
 



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

24 
 

 

Jaume Amengual explica que han tengut contacte amb el regidor responsable, Joan 
Gaspar, i que els va fer arribar els horaris nous i que els sembla bé que estiguin 
oberts els diumenges els punts verds. 
 
Joan Gaspar Aguiló exposa que està molt content que Suma es sumi a la proposta 
del nou horari i vol aprofitar per donar les gràcies a la tècnica de Medi Ambient per 
la feina feta. 
 
M. Dolores Botia demana si els poden passar els nou horaris dels punts verds. 
 
Joan Gaspar explica que els ho passarà però que encara no estan en vigor. 
 
La batlessa proposa canviar la moció i adoptar un nou acord per unanimitat, perquè 
és una modificació dels horaris de l’equip de govern. 
 
Jaume Amengual explica que només s’ha de modificar un punt i introduir el text que 
ha dit el regidor, tal com varen quedar a la comissió informativa. Que la primera 
notícia que tengueren d’ampliació d’horaris de punt verd va ser a la comissió 
informativa.  
 
La batlessa proposa votar la moció tal com s’ha presentat ja que els horaris nous 
encara no estan en vigor. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
15. Dació de comptes  de resolucions de Batlia 
 
El secretari dóna compte amb caràcter general de tots els decrets que estan a 
disposició de tots els regidors a Secretaria, des del 355 de 23 d’abril de 2021 al 548 
del 25 de juny. I es dóna compte amb caràcter particular que s’han tramitat les 
modificacions de crèdit, 2, 4, 5, 6, 8 i 9 i també la tramitació de la morositat de 
primer trimestre del 2021 i els expedients es poden consultar a Secretaria i a 
Intervenció. 
 
16. Precs i preguntes 
 
La batlessa exposa  que hi ha quatre preguntes: 
 
1) A falta de pocs dies per al final del curs escolar les famílies del municipi 
continuen sense conèixer l’oferta d’escoles d’estiu ni les activitats que hi puguin 
tenir relació. Quines seran aquestes activitats i quins motius han portat a no 
anunciar aquestes activitats en un moment més oportú?  
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La batlessa explica que aquesta pregunta en aquest moment ja no té raó de ser. 
 
Jaume Amengual indica que quan la varen plantejar tenia sentit, però que de tota 
manera s’hauria d’haver estat més diligent a l’hora de treure l’anunci d’una activitat 
tan important per a les famílies. 
 
Francisca M. Vidal manifesta que s’ha endarrerit atesa la complicació de la 
tramitació però que va poder començar puntual el 23 de juny. 
 
La batlessa vol donar les gràcies a la regidora, a na Cati Soler del punt jove i també 
a l’empresa que les du a terme. 
 
2) La biblioteca de Santanyí no disposa d’un horari prou ampli per facilitar la 
feina dels estudiants que per un motiu o un altra no poden estudiar a ca seva. 
Ara, a l’estiu, aquestes mancances es fan encara més paleses. 
Des de SUMA demanam que d’una vegada s’agafi el compromís de complir les 
funcions d’una biblioteca municipal i pugui ampliar els horaris com pertoca. 
 
Rafel Batle exposa que l’horari no s’ha reduït, sinó que s’ha reorganitzat ja que es 
du a terme l’horari d’estiu fins el 29 de setembre i que no n’han rebut cap queixa. 
 
Jaume Amengual explica que ells sí que han rebut queixes i troben que els horaris 
haurien de ser més ambiciosos. 
 
La batlessa demana si ho fa extensiu a la biblioteca de Cala d’Or. 
 
Jaume Amengual diu que sí. 
 
María Vega Oreja demana que respecte de les biblioteques se n’hauria d’ampliar 
l’horari perquè hi ha gent que no té internet a casa o que necessita anar a estudiar 
allà. 
 
 
María D. Botia abandona la sessió. 
 
 
3) En quina situació es troba el procés de dotar de fibra òptica el nostre 
municipi?  
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Joan Gaspar Aguiló explica que varen demanar als tècnics si hi havia hagut algun 
problema i no n’havien detectat cap. 
 
Manel del Río indica que es tracta d’una empresa en concret, IB Red, i demanen 
que els puguin donar els permisos municipals corresponents. 
 
Joan Gaspar Aguiló exposa que això és un problema tècnic, si tenen tota la 
documentació correcta no hi toca haver cap problema. 
 
La batlessa diu que la seva intenció és que tothom pugui tenir fibra òptica. 
 
 
4) Des de les xarxes socials ens segueixen arribant queixes del manteniment 
de parcs infantils del municipi. Quina valoració fa la batlessa d’aquestes queixes i  i 
del fet que es vagin repetint de manera sistemàtica? 
 
La batlessa manifesta que ha parlat amb el tècnic d’Esports i que del mes de març 
que va arribar fins ara ha fet un excel amb totes les incidències que hi h hagut i que 
s’han subsanat. Per tant, quan reben un queixa no haurien d’esperar dos mesos a 
comunicar-ho. 
 
Jaume Amengual explica que també tenen contacte amb el tècnic i aquesta 
pregunta era del nucli de Cala d’Or.  
 
Vol que constin en acta els nous horaris del punt verd, ja que ens l’han fet arribar 
com ja hem debatut abans.   
 
Joan Gaspar Aguiló vol que també consti en acta el procediment de com han sortit 
els horaris, gràcies a la feina del tècnics, de l’equip de govern i de l’empresa 
municipal. 
 
La batlessa vol fer una pregunta al portaveu de Suma. 
 
Jaume Amengual explica que no entrarà en aquest tipus de debat, que això no 
entra dins el Reglament municipal i que ni tan sols vol escoltar quina pregunta és  i 
no li contestarà.    
 
La batlessa vol aclarir que el Ple està format per tots i aquí en formen part tots els 
membres, els de l’oposició també i demana quantes de vegades han deixat de 
contestar preguntes de Suma. 
 
La batlessa vol donar una informació al Ple sobre la situació de la Font de n’Alis. 
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Manel del Río demana si és el lloc adequat perquè la batlessa faci explicacions. 
 
El secretari explica que no hi ha cap problema perquè només és de caire informatiu 
i no es pren cap acord al respecte. 
 
La batlessa considera que és necessari informar el Ple de l’Ajuntament de la 
situació actual del quiosquet de sa Font de n’Alis, però comunica que l’expedient 
administratiu està a la seva disposició al departament de contractació d’aquest 
Ajuntament. Llegeix la informació que es detalla a continuació: 
 
“Al mes d’agost de l’any 2007 es va sol·licitar a la Demarcació de Costes de les Illes 
Balears una concessió administrativa sobre el quiosquet de sa Font de n’Alis i 
aquest expedient al dia d’avui encara està en tramitació sense que s’hagi resolt.  
Per tal que entengueu la complicació d’aquest assumpte hem de fer un poc 
d’història. Segons la documentació que es troba en aquest Ajuntament, resulten els 
següents fets: 
1. A principis de l’any 1967 es va autoritzar per la Jefatura Regional de Costas de 
Baleares a Solimar S.A  la construcció del quiosquet amb una terrassa. 
2. El mes de juliol de 1967 consta l’autorització de Costes per a l’explotació 
d’aquestes instal·lacions. 
3. Aquest quiosquet va ser cedit gratuïtament a aquest Ajuntament per la seva 
propietat que en aquell moment era l’entitat AGROLAND, S.A. Aquesta cessió 
gratuïta va ser acceptada i recepcionada per l’Ajuntament de Santanyí en sessió 
plenària de data 23/12/1988. 
4. Per escriptura pública de data 24/01/1989, subscrita, davant el Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Balears,  Sr. Victor Alonso-Cuevillas Sayrol, per Cosme Adrover 
Obrador, batle de Santanyí i en la seva representació, i per Luis Belart Alverni en 
nom i representació de l’entitat Mercantil “AGROLAND, S.A.”, es va  cedir 
gratuïtament a favor de l'Ajuntament de Santanyí el quiosquet fix de la platja de Sa 
Font de n'Alis d'aquest terme municipal de Santanyí, juntament amb una terrassa 
adossada, així com tres petits edificis destinats a serveis sanitaris i un quart edifici 
destinat a magatzem-cuina i  una porció de terreny de dos mil dos-cents vint-i-tres 
metres quadrats.  
Així sembla clar que el quiosquet va passar a ser  propietat municipal, al manco des 
de la data de l’escriptura pública, és a dir, des del 24/01/1989. 
5. Posteriorment la delimitació de la zona marítimoterrestre aprovada per la Ordre 
Ministerial de data 07/08/2006, que dimanava de la nova Llei  22/1988, de 28 de 
juliol, de Costes, es va incorporar a aquesta zona les instal·lacions del quiosquet de 
sa Font de n'Alis i de tots els seus annexos.  
6. En data 07/08/2007, va tenir entrada a la Demarcació de Costes en Illes Balears 
sol·licitud, formulada per aquest Ajuntament de Santanyí, de la concessió 
administrativa de la zona de domini públic marítimoterrestre de sa Font de n'Alis, 
per a usos i aprofitaments d'acord a la D.T, 1ª de la Llei de Costes.  
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8. Al manco des de l’any 2002 es concedia autorització de la Demarcació de Costes 
en Illes Balears de 40 taules i 160 cadires per la terrassa del quiosquet, i també 70 
hamaques, 35 para-sols i 5 patins de pedals. 
9. Engany per primera vegada l’autorització de la Demarcació de Costes s’ha 
denegat respecte a les taules i cadires sol·licitades. 
10. La problemàtica jurídica sobre aquesta concessió administrativa del quiosquet 
de sa Font de n’Alis sembla que resideix en el fet que el quiosquet i demés 
instal·lacions no es varen inscriure al Registre de la Propietat en el seu dia i quan 
es va intentar la seva inscripció registral consta que la cabuda de la finca de la qual 
es va segregar no té cabuda suficient, per la qual cosa el Registrador denega la 
seva inscripció. 
De tota manera al dia d’avui, com s’ha dit al començament d’aquesta intervenció 
l’expedient encara no està acabat i el darrer tràmit que ha succeït en aquest 
expedient és que ens han requerit per presentar una documentació que 
l’Ajuntament està preparant per presentar.” 
 
Finalment, manifesta que ha volgut explicar tot això perquè pensava que a dia 
d’avui l’acord ja seria més ferm, però que encara estan pendents d’una resolució 
definitiva de Madrid. Però vol aprofitar per donar les gràcies públicament al tècnic 
Guillem Mascaró per tota la tramitació i la feinada que ha fet al respecte. 
 
Manel del Río vol fer un prec que els han fet arribar respecte d’una pista de bàsquet 
que s’ha hagut de refer a Son Moja. 
 
La batlessa explica que es tracta de la plaça de son Moja i que ara només s’ha fet 
una millora. Finalment, només vol desitjar un bon estiu i demana a les regidores 
Antònia Suau i María Vega Oreja que de cara a les sessions ordinàries de la 
Comissió Informativa i el Ple del proper mes d´agost es coordinin per tal de fixar un 
horari en el qual hi puguin assistir ja que dites sessions, en principi, ja tornaran a 
ser presencials.    
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, la batlessa aixeca la sessió a les 
9,50 hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
 

 

 

 

 


