ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE DIA 30 D’AGOST DE 2021
En data trenta d’agost 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)
Bàrbara Concepció Rigo Cabot (SUMA)
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE)
María Vega Oreja Escribano (PSIB-PSOE)
Josep Lluís Obrador Esteva, secretari
Ana María Bonet Vidal, interventora
1. Aprovació de l´acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior, de dia 28-06-2021, per dotze vots a favor (PP i
PSIB-PSOE) i cinc abstencions (SUMA).
2. Pròrroga de l´acord de suspensió de l´ordenança fiscal reguladora de la
taxa d´ocupació de via pública amb taules, cadires i mercaderies
Número expedient: 2021/871
Procediment:
Procediment genèric administratiu
Descripció:
PRÒRROGA ACORD SUSPENSIÓ OF TAXA OVP TAULES I
CADIRES I MERCADERIES
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«Antecedents:
1. Vist que per acord de ple de 22 de febrer es va suspendre fins el 31 d’agost de
2021 l'aplicació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies amb finalitat lucrativa atesa
la crisi econòmica provocada per la situació de l'Estat d'Alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
2. Vista la necessitat i oportunitat d’adoptar mesures per a la reactivació econòmica
del sector de la restauració i del comerç en el municipi de Santanyí i atesa la
possibilitat de prorrogar aquesta suspensió temporal de l'ordenança reguladora de
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies
amb finalitat lucrativa fins el 31 de desembre de 2021 en lloc de fins el 31 d’agost.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.Aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies amb finalitat lucrativa,
modificant la disposició transitòria que quedarà redactada de la següent manera:
"Atesa la crisi econòmica provocada per la situació de l'Estat d'Alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspèn fins el
31 de desembre de 2021 l'aplicació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies amb finalitat
lucrativa.
Aquesta pròrroga de la suspensió entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el BOIB».»
Jaume Amengual exposa que hi votaran a favor però que s’hauria d’estudiar la
manera de beneficiar els negocis que no tenen accés a la via pública.
La batlesa manifesta que, com ja saben, s’ha obert una línia de subvencions on tots
els negocis se n’han pogut acollir i beneficiar.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3. Dació de compte execució a 30.06.2021
-Número expedient: 2021/1070
Procediment:
Procediment genèric administratiu
Descripció:
Dació de compte execució a 30.06.2021
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«La intervenció dona compte de la informació de l'execució del pressupost i del
moviment i situació de les operacions no pressupostàries de tresoreria a data
30.06.2021, d'acord amb el que preveuen les Bases d'Execució del pressupost,
l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la regla 52 de la
Instrucció del model normal de comptabilitat local (OHAP/1781/2013, de 20 de
setembre).»
Jaume Amengual indica que no han pogut accedir a cap document adjunt.
La interventora exposa que és més un problema tècnic i que s’hi ha d’accedir a
través de l’Administració electrònica.
El ple es dóna per assabentat.
4. Declaració institucional amb motiu del Dia Europeu de les Llengües
La batlesa presenta la següent proposta:
«Mitjançant aquesta declaració institucional, l’Ajuntament de Santanyí se suma a la
celebració del Dia Europeu de les Llengües, que es commemora el dia 26 de
setembre, i es compromet amb la promoció i la conservació de la llengua catalana,
un patrimoni lingüístic que vol compartir amb la resta de ciutadans europeus, i amb
el respecte a la diversitat lingüística, d’acord amb la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Aquesta efemèride va néixer l’any 2001 de la mà del Consell d’Europa i la Unió
Europea amb la intenció de fomentar la diversitat lingüística, l’aprenentatge de
llengües i, en definitiva, l’entesa intercultural entre els milions de ciutadans
europeus. Enguany, per tant, fa vint anys d’aquest compromís per la defensa del
tarannà lingüístic i cultural divers d’Europa, un territori amb més d’una setantena de
llengües.
Les llengües representen l’essència de les diferents cultures i, a la vegada, són el
principal canal de comunicació. Per tant, preservar una llengua és protegir una
manera de mirar, de comprendre i d’interpretar el món.
En aquest sentit, la llengua catalana, com a pròpia del territori, és la contribució de
les Illes Balears, juntament amb la resta de territoris on es parla, a la diversitat
lingüística i cultural europea. Amb deu milions de parlants aproximadament, és la
llengua sense estat més parlada a la Unió Europea i, de fet, té més parlants que
algunes llengües amb estat.
Per tot això, l’Ajuntament de Santanyí se suma a aquesta commemoració i es
compromet a:
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Donar visibilitat a la celebració del Dia Europeu de les Llengües penjant la
banderola commemorativa d’aquesta efemèride del 20 al 26 de setembre de 2021 a
la seu de l’Ajuntament o a edificis municipals o monuments que tenguin un lloc
rellevant dins el municipi.
Impulsar la participació dels ciutadans en esdeveniments que valorin la diversitat
lingüística i la importància d’aprendre idiomes com a eina per a la recerca de la pau
i la convivència entre els pobles.
Convidar tots els ciutadans de Santanyí a celebrar la pluralitat lingüística i cultural
d’Europa i a prendre consciència del valor d’una llengua per al poble que la té com
a pròpia.»
Jaume Amengual demana si és del Partit Popular o és institucional de l’Ajuntament
i conjunta.
La batlessa explica que és una moció que arriba a l’Ajuntament pel grup popular i
que la regidora de Cultura en té tota la informació.
La proposta és aprovada per unanimitat.
5. Moció envers una convocatòria d'ajuts als ajuntaments per fer front a
despesa corrent (proposta presentada pel grup municipal Partit Popular)
La batlessa presenta la següent proposta:
Moció envers una convocatòria d’ajuts als ajuntaments per fer front a despesa
corrent
«EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ, d'acord
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, eleva al Ple de l'Ajuntament la següent,
Vista la moció de referencia que diu:
Durant aquesta pandèmia de la COVID-19 els ajuntaments han patit un augment de
la despesa i una manca d’ingressos, que han provocat que els comptes municipals
hagin sofert un desequilibri molt preocupant.
L’augment de la despesa ha vingut provocada per la necessitat d’accions
extraordinàries per la COVID-19, i que s’han duit a terme amb fons municipals, com
la neteja dels carrers, desinfeccions, adaptació de les instal•lacions municipals,
atenció a persones vulnerables, despeses de personal, i moltes altres despeses
destinades a fer front a aquesta pandèmia.
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A més de tot l’exposat, amb la posada en marxa del Pla de Reactivació, els
ajuntaments han hagut d’aportar la mateixa quantitat que aportaven les dues
institucions supramunicipals, Consell de Mallorca i Govern Balear, un 33% de
l’import de les ajudes i en qualque cas han aportat suplements a aquestes ajudes.
Totes aquestes despeses extraordinàries han debilitat els pressupostos municipals
dels ajuntaments amb menys recursos.
La minva d’ingressos ve determinada per una baixada dels ingressos per imposts i
taxes, per les rebaixes als establiments sobre ocupació d’espais públics, residus
urbans, i altres ajudes que han provocat una caiguda extraordinària i negativa que
compromet l’equilibri dels comptes municipals.
Des de l’any 2018, el Consell de Mallorca no ha aprovat cap convocatòria d’ajudes
per despesa corrent als ajuntaments petits, que tenen uns pressupostos reduïts
però unes despeses molt elevades, en gran part provocades per la població flotant i
els visitants els mesos d’estiu.
Per tot això, el grup Popular proposa al Ple l’aprovació dels següents, ACORDS:
PRIMER -. L’Ajuntament de Santanyí insta el Consell de Mallorca a convocar per a
l’any 2022 una línia d’ajuts per fer front a despesa corrent pels ajuntaments de
menys de 20.000 habitants.»
María D. Botia exposa que no hi ha una ajuda específica per a aquesta despesa
però que des del Consell es posa en marxa una línia d’ajudes, Reactiva.
La batlessa especifica que amb les ajudes, l’Ajuntament hi ha hagut d’aportar un
33%, per tant proposen que els donin unes ajudes directes.
Maria Monserrat explica que n’estan totalment assabentats i que s’hi ha presentat i
aportat tot el que calia, però que aquestes convocatòries van directament als
ajuntaments però amb la finalitat d’ajudar al ciutadà no a l’Ajuntament per a
despeses corrents.
María D. Botia manifesta que es pot posar en contacte amb el Consell però això és
el que ella ha rebut i que hi ha 428 ajudes en marxa.
Maria Monserrat especifica que amb aquest concepte de moment no n’ha treta cap.
La proposta és aprovada per quinze vots a favor (PP i SUMA) i dos en contra
(PSIB).
6. Moció per dotar la platja de sa Font de n'Alis de serveis essencials
(proposta presentada pel grup municipal Partit Popular)
La batlessa presenta la següent proposta:
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Moció per dotar la platja de sa font de n’Alis de serveis essencials
Vista la moció que diu:
«EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ, d'acord
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent,
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La platja de sa Font de n’Alis, situada dins el parc natural de Mondragó, disposa de
tres cambres de bany, una de les quals està destinada a persones amb mobilitat
reduïda. A dia d’avui, aquestes instal•lacions romanen tancades, fet que provoca
que les persones usuàries de la platja s’hagin de desplaçar als banys que hi ha
col·locats a la zona recreativa, ben enfora de la platja, els quals, a més, no estan
adaptats. Això comporta un entrebanc per a les persones usuàries de la platja i en
especial per a aquelles amb mobilitat reduïda les quals es veuen impossibilitades
per desplaçar-s’hi.
Per tot això, el grup popular proposa al Ple l’aprovació del següent
ACORD
PRIMER.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, perquè posi en funcionament a la platja de
sa Font de n’Alis els serveis essencials (banys i dutxes) i d’aquesta manera
oferesqui un servei de qualitat a les persones usuàries d’aquesta platja.»
Jaume Amengual exposa que no és la manera correcta de procedir amb el Parc
Natural, que els agradaria que hi hagués una col·laboració entre administracions.
La batlessa explica que aquesta petició als tècnics i a totes les administracions
implicades s’ha feta i només demanen serveis essencials, que al Parc de Mondragó
hi hagi instal·lacions bàsiques com banys i dutxes per a persones amb mobilitat
reduïda, per tant no entenen que hi puguin votar en contra. I que ni ha volgut fer
referència al xiringuito.
María D. Botia explica que estan totalment d’acord que hi ha d’haver uns serveis
mínims.
La batlessa recorda que en tot moment l’Ajuntament ha posat a l’abast fer les
instal·lacions netes i el manteniment.
La proposta és aprovada per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB) i cinc vots
en contra (SUMA).
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7. Moció per a instar el Govern d'Espanya a posar en marxa mesures que
eliminin el deute que les entitats locals hauran contret amb l'estat de manera
automàtica per la liquidació negativa de la participació en ingressos de l'estat
de l'any 2020 (proposta presentada pel grup municipal Partit Popular)
La batlessa presenta la següent proposta:
Moció per instar el govern d'Espanya a posar en marxa mesures que eliminin el
deute que les entitats locals hauran contret amb l'estat de manera automàtica per la
liquidació negativa de la participació en ingressos de l'estat de l'any 2020
Vista la moció que diu:
«EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ, d'acord
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, eleva al Ple de l'Ajuntament la següent,
És un fet que el govern d'Espanya ha abandonat a les entitats locals en la seva
lluita contra la pandèmia.
Des que va començar la crisi provocada per la COVID-19, ni Sánchez ni Montero
han atès les peticions dels 8.183 ajuntaments, diputacions, cabildos i consells
insulars espanyols que, des del mes de març de 2020 i avançant-se en molts casos
el govern d'Espanya, han posat en marxa mesures per a evitar la propagació del
virus, atendre els seus veïns més vulnerables i establir les bases de la recuperació
econòmica i social després de la pandèmia.
Sánchez i Montero han incomplit el seu compromís d'habilitar un fons COVID de,
almenys, 3.000 milions d'euros per a fer costat a l'administració local en la seva
lluita contra la pandèmia.
L'única cosa que han habilitat és un fons per a pal•liar el dèficit dels serveis de
transport públics locals que a més de ser totalment insuficient, i que representa
només una quarta part dels 1.725 milions que totes les entitats locals espanyoles
reclamaven al govern d'Espanya, encara no s'ha fet efectiu.
A més, el govern de Sánchez i Montero ha reduït la participació de l'administració
local en la gestió dels fons de recuperació europeus a un miserable 1%, 1.483
milions d'euros, dels 140.000 milions que rebrà Espanya. Un percentatge que
queda molt lluny del 14,6% que representa la despesa pública local sobre la
despesa pública total espanyola.
Van tractar d'apropiar-se dels estalvis de les entitats locals i segueixen sense
retornar els més de 700 milions d'euros que es deuen a les entitats locals en
concepte de lliuraments a compte de la recaptació de l'IVA de l'any 2017.
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Com si tot aquest menyspreu i deixadesa no fos suficient, en haver-se actualitzat
en 2020 els lliuraments a compte que reben les entitats locals per la participació en
tributs de l'estat (PIE) conforme al creixement previst de l'economia i no al
creixement real, les entitats locals han contret de manera automàtica -i sense cap
responsabilitat per la seva part- un deute de 3.000 milions d'euros amb el govern
d'Espanya derivada d'una liquidació negativa de la participació en tributs de l'estat
de l'any 2020.
Encara que la Ministra d'Hisenda i el President del Govern eren conscients que
aquesta liquidació negativa podia produir-se, al llarg de 2020 van promocionar com
una gran mesura de suport a les entitats locals que els lliuraments a compte es
mantinguessin referenciades a una xifra de creixement irreal i desproporcionada.
Quan queden sis mesos per a començar l'any 2022, el govern d'Espanya no ha
proposat cap mesura per tal d’evitar que aquesta liquidació negativa posi en risc la
sostenibilitat financera i la viabilitat de milers d'entitats locals que, si aquest deute
es materialitza, podrien tenir problemes greus per atendre les necessitats dels
veïns.
Per tot això, el grup Popular proposa al Ple l’aprovació dels següents,
ACORDS
PRIMER -. L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de la Nació a condonar el
deute generat per la liquidació negativa de la PIE del 2020 per a pal•liar les greus
conseqüències que tindrà sobre els ajuntaments, diputacions, cabildos i consells
l'any 2022.
SEGON- . L’Ajuntament de Santanyí exigeix, si no es condona el deute, al Govern
de la Nació, que ajorni dos anys la devolució d'aquest deute i possibiliti el
fraccionament del pagament de la mateixa en 120 mensualitats (10 anys) ampliables altres 120 mesos més en cas que existeixin problemes de liquiditat- com
ja es va fer en 2012 amb les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009.
TERCER- Donar trasllat d'aquest acord al President del Govern, a la Ministra
d'Hisenda i Funció Pública i a la Ministre de Política Territorial.»
Jaume Amengual proposa votar per separat l’exposició de motius i els acords.
S’acorda votar per separat l’exposició de motius i els acords. Pel que fa a
l’exposició de motius, s’aprova per majoria de deu vots a favor (PP) i set vots en
contra (SUMA i PSIB). Respecte dels acords, s’aproven per majoria de quinze vots
a favor (PP i SUMA) i dos en contra (PSIB).
2.2.5 Moció per a la municipalització del servei de recollida de residus (SUMA)
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8. Moció per a la municipalització del servei de recollida de residus (proposta
presentada pel grup municipal SUMA)
Jaume Amengual presenta la següent proposta:
Vista la moció que diu:
«Els serveis privatitzats tenen un cost major que els serveis públics prestats
directament per l’administració, i en els casos on no hi ha un sobrecost evident, hi
ha una important davallada de la qualitat del servei.
Els arguments per plantejar-se la municipalització dels serveis són diversos. En
primer lloc, l’estalvi econòmic que suposen, ja que es deixen d’aplicar tots els
sobrecostos de la gestió privada. En segon lloc, perquè es millora la qualitat del
servei prestat, ja que qui l’encarrega té tots els mecanismes de control sobre el
servei i tota la capacitat de decisió sobre la qualitat. En tercer lloc, la prestació
directa del servei permet garantir condicions laborals i salarials dignes als
treballadors i evita la perpetuació de diferències incomprensibles entre les persones
que treballen directament per l’administració pública i aquelles que ho fan de
manera indirecta a través d’externalitzacions. Finalment, la prestació directa del
servei municipal és un dels passos per avançar cap a l’empoderament col•lectiu, ja
que controlant la gestió del servei es permet fer-ho de manera transparent i
democràtica, garantint els drets del usuaris per sobre de l’obtenció de beneficis per
part de l’empresa privada.
Els ajuntaments tenen la potestat de prestar el servei mitjançant la concessió del
servei a una empresa externa o a una empresa pública. La falta d’eficàcia de
l’empresa concessionària actual està més que demostrada, i són molt nombroses
les queixes de diferents nuclis per acumulació de residus en els darrers anys,
especialment en temporada turística.
Entenem que la pròrroga del contracte de residus portada a terme pel govern
municipal el mes d’abril d’enguany, allargant el compromís fins al novembre de
2022, va en direcció contrària a millorar el servei de recollida de residus.
Per tot això, l’Ajuntament de Santanyí en Ple aprova els següents acords:
1.- L’Ajuntament, en acabar el contracte actual, implementarà la municipalització
del servei de recollida de residus.
2.- L’Ajuntament traslladarà a Serveis Municipals de Santanyí SLU la concessió
d’aquests serveis”
Jaume Amengual manifesta que presenten aquesta moció perquè han parlat amb
ajuntaments que han municipalitzat el servei de recollida de fems i n’estan molts
contents, i que poden modificar els punts que vulguin.
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Bárbara Xamena exposa que no poden acceptar la moció sense tenir un estudi per
saber si és viable, que s’ha d’estudiar detingudament i que demanaran un informe a
una empresa externa.
La batlessa recorda que fan feina amb la recollida selectiva per fer uns bons plecs,
però no saben quan estarà fet, però l’1 de novembre ja ha de funcionar el servei
perquè acaba el 31 d’octubre. Que la tendència actual és llevar serveis a les
empreses municipals i només deixar-los els serveis imprescindibles, segons diu la
llei.
Jaume Amengual considera que si el març o abril ja poden dur-ho a ple com ha dit
la batlessa i ja tenen l’estudi fet. Que si han de votar un text diferent han de tenir
clar com ho redactaran.
La batlessa proposa retirar aquesta moció i que juntament amb la regidora i la
tècnica de medi ambient redactin una proposta nova que sigui assumible per part
de l’Ajuntament. Que s’entengui que no es pot ni es vol prorrogar un any més el
contracte.
Jaume Amengual manifesta que hi estan d’acord i que el text quedari així:
“l’Ajuntament es compromet a realitzar un estudi de viabilitat en relació a la
municipalització de la recollida de residus.”
María D. Botia demana que el PSIB sigui també informat de les passes i de l’estudi.
S’aprova per unanimitat tant la modificació com la proposta modificada, de manera
que queda de la següent manera:
“Els serveis privatitzats tenen un cost major que els serveis públics prestats
directament per l’administració, i en els casos on no hi ha un sobrecost evident, hi
ha una important davallada de la qualitat del servei.
Els arguments per plantejar-se la municipalització dels serveis són diversos. En
primer lloc, l’estalvi econòmic que suposen, ja que es deixen d’aplicar tots els
sobrecostos de la gestió privada. En segon lloc, perquè es millora la qualitat del
servei prestat, ja que qui l’encarrega té tots els mecanismes de control sobre el
servei i tota la capacitat de decisió sobre la qualitat. En tercer lloc, la prestació
directa del servei permet garantir condicions laborals i salarials dignes als
treballadors i evita la perpetuació de diferències incomprensibles entre les persones
que treballen directament per l’administració pública i aquelles que ho fan de
manera indirecta a través d’externalitzacions. Finalment, la prestació directa del
servei municipal és un dels passos per avançar cap a l’empoderament col•lectiu, ja
que controlant la gestió del servei es permet fer-ho de manera transparent i
democràtica, garantint els drets del usuaris per sobre de l’obtenció de beneficis per
part de l’empresa privada.

10

Els ajuntaments tenen la potestat de prestar el servei mitjançant la concessió del
servei a una empresa externa o a una empresa pública. La falta d’eficàcia de
l’empresa concessionària actual està més que demostrada, i són molt nombroses
les queixes de diferents nuclis per acumulació de residus en els darrers anys,
especialment en temporada turística.
Entenem que la pròrroga del contracte de residus portada a terme pel govern
municipal el mes d’abril d’enguany, allargant el compromís fins al novembre de
2022, va en direcció contrària a millorar el servei de recollida de residus.
Per tot això, l’Ajuntament de Santanyí en Ple aprova el següent acord:
L’Ajuntament es compromet a realitzar un estudi de viabilitat en relació a la
municipalització de la recollida de residus”.
9. Moció per dotar de despatx i materials tècnics adequats els diversos grups
municipals (proposta presentada pel grup municipal SUMA)
Jaume Amengual presenta la següent proposta:
Vista la moció que diu:
«El grup municipal CANDIDATURA LOCAL SUMA per al Municipi de Santanyí
presenta aquesta moció per tal que sigui debatuda en el pròxim ple i pugui ser
acceptada, si es considera oportú.
Atès l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que indica que,
“En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de
la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de
un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de
ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación responsable del área
de régimen interior pondrá a sudisposición una infraestructura mínima de medios
materiales y personales.
Atès que hauria de ser una prioritat el fet que tots els grups dels representants
polítics del municipi tenguessin les mateixes oportunitats davant els ciutadans.
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents
acords:
1r-. Dotar de despatx i de materials tècnics adequats els distints grups municipals.»
Jaume Amengual exposa que repeteixen aquesta moció, que ja la varen presentar
a l’octubre del 2019 i que es tracta de saber en quin moment es té previst de dotar
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els grups municipals d’una mínima infraestructura i que és una cosa habitual a
molts de municipis i prevista per llei.
La batlessa explica que el grup popular que compta amb 10 regidors és el més
interessat en aquest tema.
Maria Monserrat indica que no necessita anar a fer voltes per altres municipis i que
els membres del grup popular tampoc no tenen despatx. Que com diu la moció en
tendran en poder i en la mesura de les possibilitats, ja que ara les necessitats de
l’Ajuntament fa que les dependències s’habilitin totes al servei del ciutadà. Que hi
poden votar a favor si hi afegeixen “sempre que sigui possible”.
Jaume Amengual indica que si posen un termini curt d’un mes o tres no hi posaran
cap inconvenient. I que si els grups municipals poden fer feina millor també
repercutiria positivament en el funcionament del municipi.
María Dolores Botia abandona la sessió.
Maria Monserrat recorda que el termini no pot posar-lo ara i no ha dit ni d’un mes o
tres o un any i que el Partit popular és el més interessat a tenir un espai. I que dels
mitjans tècnics que proposen, els grups municipals ara tenen una aportació i poden
adquirir el material que necessitin.
Jaume Amengual manifesta que els materials tècnics adequats són una taula,
internet, un armari, etc.
La batlessa explica que quan hi hagi la possibilitat tots els grups, inclòs el PSOE
efectivament, comptaran amb un despatx dotat amb el material adequat, però ara
no li poden votar a favor.
María Vega Oreja demana si l’Ajuntament fa alguna cosa ara mateix perquè això
sigui possible.
Maria Monserrat afirma que sí hi fan feina però prioritzen els serveis municipals i al
ciutadà.
Jaume Amengual exposa que mantenen la moció així com està.
La proposta no és aprovada per sis vots a favor (SUMA i PSIB) i deu vots en contra
(PP).
10. Moció en defensa de la unitat de la llengua catalana (moció presentada
pel grup municipal SUMA)
Jaume Amengual presenta la següent proposta:
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Moció en defensa de la unitat de la llengua catalana.
Vista la moció que diu:
«El grup municipal CANDIDATURA LOCAL SUMA per al Municipi de Santanyí
presenta aquesta moció per tal que sigui debatuda en el pròxim ple i pugui ser
acceptada, si es considera oportú.
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva
d’una continuïtat lingüística mil•lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins
la seva diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris
científics habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per
l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara
alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En
tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa
llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus.
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar
que el català és la llengua pròpia de tots els territoris que conformen els Països
Catalans: el Principat de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya
del Nord, la Franja de Ponent, l’Alguer i Andorra. Aquesta unitat lingüística ha patit,
en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació per part d’algunes
instàncies i institucions públiques, fet especialment greu, atès que no només
constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser
orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia,
sinó, també, un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en
la matèria filològica.
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la
denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana,ha servit
de pretext perquè l’advocacia de l’Estat consideràs que la llengua pròpia d’aquest
territori no és la mateixa que la de Catalunya o la de les Illes Balears. El Tribunal
Suprem ha tombat recentment el decret del govern valencià que establia que les
comunicacions amb Catalunya i les Illes Balears es farien només en català. En el
mateix sentit, diverses pàgines web d’organismes oficials com ministeris i d’altres
ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià separadament
–com si fossin llengües diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i
supèrflua, sinó també un dany cultural injustificat.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat
de la llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques
culturals dels diversos governs dels territoris de llengua catalana. Els centres
culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder
comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el
català és llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui
generar falses polèmiques a propòsit
de la unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política, és que la
reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris
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on és oficial, no és encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon
grau, per un motiu molt similar. I, finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística
en les polítiques públiques genera disfuncions, com ara que els continguts
audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques dels diversos
territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns
casos, doblar dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos
continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un sector clau per al foment
de l’ús social del català entre les generacions més joves com és l’audiovisual.
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va
reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la
Unió de la Llengua Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la
coordinació de les polítiques lingüístiques; una comissió interparlamentària, per
vetllar per la coherència entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la
llengua i de les lletres que agrupi
les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta,
tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus
parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, el País Valencià i les
Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia
posar les bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs
d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques
concretes.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Santanyí adopta els següents ACORDS:
1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet
suposi menystenir altres denominacions existents.
2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius,
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és
oficial, i poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.
3.- Instar el Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la
llengua catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen
i a vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol
fomenti el secessionisme lingüístic català en la seva activitat.
4- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament
de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al
Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balears, al Govern d’Espanya,
al Congrés dels Diputats i al Senat.»
Jaume Amengual manifesta que és una moció que té relació amb la del Dia de les
llengües, que la llengua catalana té deu milions de parlants aproximadament i que
els acords són senzills. Que després d’unes declaracions d’un dirigent del partit
popular recentment en una visita a Mallorca, els han demanat de fer una moció al
respecte.
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Ricarda Vicenç explica que, després d’haver-se adherit a la Declaració Institucional
on es reconeix el català com a llengua pròpia de les Illes Balears, els santanyiners
han demostrat que són una societat moderna que exerceix un paper important en la
defensa del català i que sempre han demostrat que sempre han estat ben rebudes
la gran diversitat de cultures i llengües que cohabiten al terme de Santanyí i que
han contribuït a enriquir la nostra cultura.
María Vega Oreja exposa que s’abstendran perquè no és un punt de competència
municipal.
Jaume Amengual explica que poden llevar qualsevol punt.
Ricarda Vicenç diu que es podria llevar quasi tota l’exposició de motius i que no és
interessant per al municipi de Santanyí i, per tant, hi votaran en contra.
La batlessa manifesta que aquesta moció, exactament igual, la va presentar
Esquerra Republicana de Catalunya i un grup polític que es diu Ametllat, d’Ametla
del Vallès, en defensa de la unitat de la llengua catalana. Que és hora que facin
feina per al nostre municipi i diuen que presenten aquesta moció per una
intervenció del president del Partit Popular. Que aquesta moció sectoritza la llengua
catalana i que l’Ajuntament de Santanyí és un dels que més publicacions fa en
català i acompleix sempre amb l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia. Per tot això, hi
hem de votar en contra.
Jaume Amengual explica que aquesta moció es va fer a la Plataforma en defensa
de la llengua, que també han presentat diversos partits a altres ajuntaments com
Felanitx o Valldemossa.
La batlessa recorda que, com ha dit la regidora de Cultura, hi votarem en contra
perquè hem de fer feina per al nostre municipi i som un exemple per a tots els
municipis d’aquí i d’Espanya.
La proposta no és aprovada per cinc vots a favor (SUMA), una abstenció (PSIB) i
deu vots en contra (PP).
11. Moció per la condemna del cop d'estat del 18 de juliol (proposta
presentada pel grup municipal SUMA)
Jaume Amengual presenta la següent proposta:
Moció per la condemna del cop d'estat del 18 de juliol
«El grups CANDIDATURA LOCAL SUMA i PSIB-PSOE presenten aquesta moció
per tal que sigui debatuda en el pròxim ple i pugui ser acceptada, si es considera
oportú.
Vista la moció que diu:
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El cop d'estat del 18 de juliol de 1936 es va alçar contra la legalitat democràtica
republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter feixista i
nacional-catòlic fins al 1978.
Durant el Franquisme, la dictadura va cometre la persecució i tota casta de crims i
atrocitats en contra de les llibertats personals i col•lectives de caràcter polític, social
i nacional. Persecució que es va dur a terme de manera cruenta contra particulars,
institucions, associacions, sindicats, entitats culturals, etc. Crims que van ser
comesos i que van patir les víctimes com ara: assassinats, consells de guerra
sumaríssims sense cap legitimitat, presó, camps de concentració, camps de treball
forçats, exili, deportació, persones desaparegudes soterrades en fosses comunes,
infants robats a les seves famílies, víctimes de bombardejos, vexacions i un
llarguíssim etcètera.
El passat 18 de juliol "Memòria Històrica" va proposar que els ajuntaments
s'adherissin a la condemna del cop d'estat del 36.
L'Ajuntament de Santanyí no va tenir cap gest en aquest sentit: ni va condemnar el
cop d'estat ni va fer onejar les banderes a mitja asta com s'havia proposat.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:
1
L'Ajuntament de Santanyí condemna el cop d'estat del 18 de juliol de 1936 i
la repressió de la dictadura franquista.
2
L’Ajuntament de Santanyí que designa que el 18 de juliol de cada any les
banderes onegin a mitja asta en els llocs oficials del terme així com també celebrar
el 31 d'octubre com a dia de les víctimes del cop d'estat, la guerra i la dictadura i el
8 de maig com a dia de les persones exiliades.»
La batlessa demana a Suma que es pugui votar l’exposició de motius per una part i
els acords per l’altra.
Jaume Amengual explica que la moció és de Suma i del PSOE i que es pot votar
per separat.
Antònia Suau abandona la sessió.
Vega Oreja exposa que també es pot votar per separat.
La batlessa puntualitza que Memòria Històrica no va demanar res oficialment. Que
presenten una moció sobre els drets humans i que és del Partit Popular de
Santanyí. Que on parla de cop d’estat hauria de dir “qualsevol cop d’estat”. I que al
punt 2 no hi votaran a favor.
Jaume Amengual proposa eliminar el paràgraf de memòria històrica.
Vega Oreja exposa que estan d’acord a votar per separat.
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Jaume Amengual vol saber com es vota el primer punt.
Bàrbara C. Rigo abandona la sessió.
La batlessa proposa votar l’exposició de motius per un costat, el primer punt
afegint-hi qualsevol cop d’estat i el segon punt a part.
-*//*///
12. Moció per crear una via verda de Cala d’Or a Cala Mondragó (proposta
presentada pel grup municipal SUMA)
Jaume Amengual presenta la següent proposta :
Vista la moció que diu:
«El grup municipal CANDIDATURA LOCAL SUMA per al Municipi de Santanyí
presenta aquesta moció per tal que sigui debatuda en el pròxim ple i pugui ser
acceptada, si es considera oportú.
Vist que el turisme és el motor econòmic més important del municipi.
Vist que és molt necessari desestacionalitzar aquesta activitat.
Vist que el foment d’un turisme interessat en la natura és una bona eina per
desestacionalitzar-lo.
Vist que tenim al municipi un espai molt adient per fomentar activitats respectuoses
amb la natura al llarg de tot l’any, com és el Parc Natural de Mondragó.
Vist que molts de municipis ja incorporen a la seva promoció turística el nombre de
quilòmetres de via verda que tenen.
Vist que la zona del municipi de Cala d’Or cap a Cala Mondragó a hores d’ara
encara no en té cap i es tracta d’una de les principals zones turístiques del
municipi.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
1r-. Escometre l’obra d’una via verda de Cala d’Or a Cala Mondragó.»
Jaume Amengual manifesta que la presenten perquè els sembla una bona
infraestructura per al municipi.
La batlessa explica que les vies ja no són de propietat institucional i demana per on
passaria aquesta via verda. Que hi estan totalment d’acord i per tot el municipi,
però amb més informació.
Jaume Amengual exposa que ja varen dir que no durien cap documentació i creuen
que és un punt problemàtic l’accés al Parc Natural. Que ja estan satisfets si hi
estan a favor.
La batlessa conclou que la retiren i la deixen per al mes d’octubre, de manera que
per assentiment general la proposta es deixa damunt la taula.
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13. Moció per elaborar un catàleg d’arbres singulars del municipi (proposta
presentada pel grup municipal SUMA)
Jaume Amengual presenta la següent proposta:
Moció per elaborar un catàleg d’arbres singulars del municipi
Vista la moció que diu:
“Vist com el darrers temporals que han afectat al nostre municipi ens han demostrat
la feblesa del nostre entorn natural.
Vist que conservar el paisatge natural és un element primordial pel nostre futur
perquè és un valor importantíssim per al llegat que deixam a les generacions
futures, així com per als interessos turístics.
Vist que, per exemple, el pi situat al Caló dets Homos Morts (1) de Portopetro ha
patit seriosament els efectes dels darrers temporals i que la població mostra una
preocupació pel seu futur.
Vist que molts cops es topen competències de diferents institucions, una
catalogació dels arbres singulars del municipi faria més viable i probable les
actuacions conjuntes a favor de l’arbre en qüestió.
Vist que consultada la Conselleria de Medi Ambient i Territori, D.G. d'Espais
Naturals i Biodiversitat la seva resposta va ser que malauradament no es poden
catalogar tots els arbres que voldrien, perquè seria inviable, i des de la CAIB es
limiten a incloure en el Catàleg Balear els exemplars d'espectacular monumentalitat
(gran mida, edat centenària), amb interès científic o que tenguin un fet cultural que
els faci singulars i especials (Art.2.1. LLei 6/1991, de 20 de març de Protecció dels
Arbres Singulars-BOCAIB núm 47 13/04/1991).
Vist que una opció, potser la millor i més ràpida, per protegir els arbres que es
considerin singulars del municipi és crear un catàleg municipal que inclogui tots els
arbres que puguin ser d'interès municipal. (Així ho han fet ja l’Ajuntament de Calvià,
publicat al BOIB núm. 126 del 9.09.2008; i l’Ajuntament de Marratxí al BOIB núm.
15 del 2.02.2006).
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Creació d’un catàleg municipal d’arbres singulars per a assegurar la seva
protecció i que el primer arbre d’aquest catàleg sigui el pi del Caló dets Homos
Morts
1
Pi des Caló dets Homos Morts
Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis
Propietari: Ministeri, Costes
Perímetre a la base: 4,40m (diàmetre base: 1,40m)
Perímetre normal (a 130cm): ----L'arbre es ramifica a 70cm;
4 cimals perímetres: cimal 1: 2,08m; cimal 2: 1,39m; cimal 3: 19,96m; cimal 4:
1,56m
Diàmetre màxim de la copa:17,6m
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Diàmetre curt: 16,8m
Perímetre copa: 61,6m
Àrea de projecció de copa: 204,7m
Altura: 11,5m”
Joan Gaspar Aguiló exposa que els sembla una gran proposta però que una
vegada llegida la moció tenen alguns dubtes, quines característiques ha de tenir,
quina línia s’hauria de seguir. Que volen saber quins altres arbres hi hauria ja des
d’un inici.
Jaume Amengual explica que inclouria tots els que tendrien interès o particularitats
singulars. Que el primer que apareix en aquesta moció sigui aquest des Caló dets
Homes Morts, però que la proposta l’ha redactada la regidora Bàrbara Rigo.
Joan Gaspar Aguiló proposa deixar la proposta damunt la taula i modificar-la per a
un futur immediat per comentar-la amb na Bàrbara Rigo.
Jaume Amengual exposa que no hi veu cap problema en la moció perquè és molt
senzilla, si l’arbre és singular s’hi inclou i sinó no.
La batlessa diu que hi votaran a favor però que s’han de saber els criteris que s’han
aplicar.
La proposta és aprovada per unanimitat.
14. Moció de condemna a la vulneració dels drets humans (proposta
presentada per urgència pel grup municipal Partit Popular)
La batlessa justifica la urgència de dita proposta.

Manel del Río manifesta que no pot votar a favor de la urgència perquè l’ha rebuda
quinze minuts abans del Ple.
Jaume Amengual demana uns minuts per debatre aquesta moció.
La urgència és aprovada per unanimitat.
A continuació la batlessa presenta la següent proposta:
“MOCIÓ DE CONDEMNA A LA VULNERACIÓ DELS DRETS HUMANS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La Declaració Universal dels Drets Humans adoptada i proclamada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides a París, el 10 de desembre de 1948, recull en tots i
cada un dels seus articles que qualsevol persona té tots els drets i llibertats proclamats
en ella, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de
qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
Vist que en el seu article 30, fa referència al fet que res podrà interpretar-se en el sentit
que doni cap dret a un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a
realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s'hi
enuncien.
Condemnem l'atemptat ocorregut el passat dijous dia 26 d'agost de 2021 a l'aeroport
de Kabul, durant l'evacuació de la ciutat, on a causa de l'atac terrorista van morir
moltes persones i moltes d'altres van resultar ferides.
I així mateix, recordem que a hores d'ara, en molts d'indrets del món es duen a terme
actes que contradiuen tots els valors i principis morals i humanitaris i es continuen
vulnerant els drets dels infants, de les dones, dels homes i de les minories.
Per tot això, el grup municipal Popular proposa al Ple l’aprovació dels següents,
ACORDS
PRIMER.- L'Ajuntament de Santanyí condemna qualsevol acte que contradigui els

valors i els principis morals i humanitaris.
SEGON.- L'Ajuntament de Santanyí condemna qualsevol cop d'estat, dictadura, atac
terrorista i, en definitiva, qualsevol acte que vulneri els drets humans, tant del passat i
com del present .”

La proposta és aprovada per unanimitat.
Dació de compte dels acords de la Junta de Govern Local i de les resolucions
de la Batlia
La batlesa dóna compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local i de les
resolucions de la Batlia adoptats des de la darrera sessió plenària ordinària la qual
va tenir lloc en data 28 de juny de 2021.
Precs i preguntes
Jaume Amengual demana si s’ha fet cap valoració sobre l’escola d’estiu.
Xesca Vidal manifesta que ha funcionat molt bé i no han rebut cap queixa.

I sense que hi hagi més assumptes per tractar, la batlessa aixeca la sessió a les
10.45 hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta.
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