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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE DIA 25/10/2021 8:30:00 

Identificació de la sessió: PLE2021 

Número: PLE2021 

Caràcter: Ordinari 

Data: 25/10/2021  

Horari: 8:30:00 h 

Lloc: Saló de Sessions de l’Ajuntament 

 

En data vint-i-cinc d’octubre de dos mil vint-i-u, degudament convocats i notificats 
en forma de l’ordre del dia, es reuneixen sota la presidència de la batlessa, María 
C. Pons Monserrat, les persones que a continuació es relacionen, que integren la 
totalitat de la Corporació municipal, per celebrar sessió ordinària. Quan són les 
8:30:00 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)  
 
Guillermo Mascaró Llinás, secretari habilitat accidental 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
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El secretari exposa que a l’ordre del dia hi ha alguns defectes fruit de l’Administració 
electrònica, en concret hi falten els punts següents: aprovació de l’acta anterior, 
dació de compte dels decrets i precs i preguntes. Que tots aquests errors es poden 
subsanar al moment, si es considera oportú. 

 

1. Aprovació de l´acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió anterior, de dia 30/08/2021, per majoria de dotze vots a 
favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc abstencions (SUMA). 

2. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern Local i de les 
resolucions de la Batlia 
 
 
La batlessa dóna compte dels decrets 728/2021 al 827/2021 i del llistat de 
l’Administració electrònica. 

 

Francisca Margarita Vidal surt de la sala. 

 
3. Elecció dels càrrecs de jutge/jutgessa de pau titular i jutge/jutgessa de pau 
substitut del municipi de Santanyí (exp. 2021/1602) 

Atès que en data 8 de setembre de 2021 i RGE 2021-5047 d’aquest Ajuntament, la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va trametre ofici posant 
de manifest que el 13 de desembre de 2021 es compleix el termini amb relació als 
nomenaments dels Jutges de Pau i els seus substituts de data 13.12.2017 i publicats al 
BOIB de data 30.12.2017. 

Atesa la tramitació d´expedient d´elecció dels càrrecs de jutge/jutgessa de pau titular i 
jutge/jutgessa de pau substitut del municipi de Santanyí portada a terme per 
l´Ajuntament. 

I atès l´informe emès al respecte pel secretari de la corporació en data 15 d´octubre de 
2021 el tenor literal del qual disposa: 

“INFORME DE SECRETARIA 

JOSEP LLUÍS OBRADOR ESTEVA, secretari de l´Ajuntament de Santanyí, en relació a 
l´elecció dels carrecs de jutge de pau titular i jutge de pau substitut del municipi de 
Santanyí, en compliment de l´article 85.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
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municipal i de règim local de les Illes Balears així com de l´article 3.3.c) del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l´administració local amb habilitació de caràcter nacional, emet el següent INFORME: 

1. Antecedents 

1.1. En data 14 de setembre de 2021 es va dictar resolució de Batlia 2021/724 amb el 
següent tenor literal: 

“Inici d’expedient per l’elecció del jutge/jutgessa de pau i jutge/jutgessa de pau 
substitut pel ple municipal 

Antecedents 

1. Que en data 8 de setembre de 2021 i RGE 2021-5047 d’aquest Ajuntament, la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va trametre ofici posant 
de manifest que el 13 de desembre de 2021 es compleix el termini amb relació als 
nomenaments dels Jutges de Pau i els seus substituts de data 13.12.2017 i publicats al 
Boib de data 30.12.2017. 

2. Que els l’articles 101 i 102 de Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
estableix que correspon al ple de l'Ajuntament l’elecció dels Jutges de Pau i els seus 
substituts. 

Per tot això, en virtut de les atribucions que em són conferides per la legislació vigent, 

DISPÒS: 

1. Iniciar expedient per l’elecció dels Jutges de Pau i els seus substituts 

2. Sol·licitar als serveis administratius municipals que emetin els informes procedents al 
respecte.” 

1.2. A tals efectes, es va publicar edicte de convocatòria de Jutge de pau titular i 
substitut del municipi de Santanyí, per una banda al BOIB núm. 130 de data 21 de 
setembre de 2021 i per altra banda al tauler d´edictes municipal, edicte en base al qual 
es concedia un termini de quinze dies hàbils per tal que les persones interessades que 
complissin els requisits indicats a l´edicte poguessin presentar-se als referits càrrecs. 

1.3. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds (la data de finalització 
de dit termini fou dia 13 d´octubre de 2021) s´observa s´han presentat les següents 
sol·licituds per part de persones interessades: 

- Joan Artigues Bauzà per al càrrec de jutge de pau titular (Registre d´entrada núm. 
5584de data 27 de setembre de 2021). 

- Miguel Vidal Servera, per al càrrec de jutge de pau substitut (Registre d´entrada núm. 
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5578 de data 27 de setembre de 2021). 

2. Legislació aplicable 

La legislació aplicable al cas en qüestió és la següent: 

 Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

 Articles 22.2.q) i 47.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases 
del règim local. 

 Article 94.3.r) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 

 

3. Fonaments jurídics 

3.1. Una vegada portada a terme la tramitació prevista al Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels jutges de pau (en els termes exposats en els antecedents de fet del present 
informe), el seu article 6 disposa que “De conformitat amb el disposat a l´article 101.2 
de la Llei orgànica del poder judicial l´elecció del jutge de pau i el seu substitut 
s´efectuarà pel Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin. Si 
no hi hagués sol·licitants, el Ple elegirà lliurement amb subjecció als mateixos requisits 
de procediment”. L´exigència de l´acord del Ple de la corporació per majoria absoluta és 
precisament la que motiva l´emissió del present informe en compliment de l´article 85.1 
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears 
així com de l´article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula 
el règim jurídic dels funcionaris de l´administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

3.2. S´ha comprovat que les persones interessades efectivament compleixen els 
requisits de capacitat i compatibilitat establerts als articles 1 i 13 a 16 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

4. Conclusions 

Per tot el que s´ha exposat, de conformitat amb el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
jutges de pau, atesa la tramitació ja portada a terme i una vegada comprovat l´efectiu 
compliment per part de les persones interessades dels corresponents requisits de 
capacitat i compatibilitat, és procedent que: 

1. El Ple de l´Ajuntament de Santanyí per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació adopti acord d´elecció dels càrrecs de jutge de pau 
titular i jutge de pau substitut del municipi de Santanyí: 
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Jutge de Pau titular: Joan Artigues Bauzà. 

Jutge de Pau substitut: Miguel Vidal Servera. 

Així mateix, l´acord ha d´indicar expressament que dites persones ostentaran els 
seus càrrecs durant un període de quatre anys a comptar des de la data dels 
respectius nomenaments per part de la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears. 

2. El referit acord sigui notificat a les persones interessades, tant si són elegides 
com si no ho són. 

3. El referit acord sigui formalment comunicat al Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció del partit judicial de Manacor, qui l´elevarà a la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per tal que efectui el 
corresponent nomenament. Dita comunicació de l´acord municipal anirà 
acompanyada de certificació de Secretaria acreditativa dels següents extrems: 

a. Referència detallada de les circumstàncies en què es va produir l´elecció. 

b. Menció expressa de l´observança del quòrum exigit per la Llei. 

c. Dades d´identificació i condicions de capacitat i compatibilitat de la persona 
elegida. 

Aquest és el parer de qui subscriu, a reserva d´opinions millor fonamentades en Dret. 
No obstant això, el Ple, amb superior criteri, decidirà.” 

Per tot el que s´ha exposat, el Ple, amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa adopta el següent acord: 

Primer. Elegir el Sr. Joan Artigues Bauzà pel càrrec de jutge de pau titular del municipi 
de Santanyí. 

Segon. Elegir el Sr. Miguel Vidal Servera pel càrrec de jutge de pau substitut del 
municipi de Santanyí. 

Tercer. Indicar expressament que dites persones ostentaran els seus càrrecs durant un 
període de quatre anys a comptar des de la data dels respectius nomenaments per part 
de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 

Quart. Notificar el present acord als interessats. 

Cinquè. Comunicar formalment el present acord al Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció del partit judicial de Manacor, qui l´elevarà a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears per tal que efectuï els corresponents 
nomenaments. 
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La proposta s’aprova per unanimitat de les persones presents.  

 

Francisca Margarita Vidal s’incorpora de nou a la sessió. 

 

4.Dació compte 2021 2T EXPEDIENT MOROSITAT (exp.: 2021/1224) 

 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 

 

Que en compliment del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, en sessió ordinària es va donar compte al Ple i 
aquest en va prendre coneixement de l'informe relatiu al segon trimestre de 2021, al 
mateix temps que el compte 413 d’operacions pendents d’aplicació al pressupost. 
Aquesta documentació s’ha tramès als òrgans competents del Ministeri d’Economia i 
Hisenda. 

La interventora dóna compte, en compliment de la Llei 30/2010, per la qual 
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat, de les operacions que s’han 
fallades, el saldo de la 413 i les operacions pendents d’introduir al pressupost. 

 

5. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
servei de recollida i eliminació de fems per al 2022 (exp.: 2021/1983) 

Vista la proposta següent: 

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET  

D’acord amb l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no s’ha sotmès a través del portal 
web de l’Ajuntament de Santanyí a consulta pública la modificació de l’ordenança fiscal 
 de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems per a l’exercici 
2021: 

“Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas 
previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la 
Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración 
local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran 
razones graves de interés público que lo justifiquen. 
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Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 
parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado 
primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la 
potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos 
procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo 
previsto en aquella.” 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

A la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2022 
formulada s’estableixen com a criteris: 

  

OF DESCRIPCIÓ Modificació proposada 

OF.T17 Taxa recollida i 
eliminació de 
fems 

Afegim una disposició transitòria que suposa 
l’aplicació al 2022 de les tarifes excepcionals del 
2021. 

  

De conformitat amb l’article 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament té establerta la taxa per la 
prestació del servei de recollida i eliminació de fems. 

Les tarifes vigents  a la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems 
per a l’exercici 2021 recollien una baixada del 13,9 % a  causa de la disminució dels 
costos d’eliminació durant el 2020. En base a les previsions del servei de medi ambient 
els  nivells de residus incinerats no arribarà als nivells del 2019 i anys anteriors. A la 
vista de l’anterior es considera convenient prorrogar aquestes tarifes reduïdes un any 
més. 

Vists els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
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A C O R D S 

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 la modificació de l’ordenança 
fiscal que a continuació es relaciona: 

OF.T17 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de 
recollida i eliminació de fems. 

S’afegeix: 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Les tarifes excepcionals previstes pel 2021 a l’annex on es fixa la quota tributària 
queden prorrogades pel 2022. 

Segon- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, 
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOIB. 

Publicar l’anunci d’exposició en un del diaris de major difusió de la comunitat autònoma. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos en l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

La proposta s’aprova per majoria de dotze vots a favor (PP i PSOE) i cinc abstencions 
(SUMA).  

Jaume Amengual manifesta que s’abstendran perquè la modificació no iguala la taxa a 
tot el municipi. 

La batlessa manifesta que estan pendents de treure la nova licitació del contracte de 
recollida de fems i vol que consti en acta que dona les gràcies en el tema de la recent 
vaga de fems per la feina que han feta, a la regidora de Medi Ambient i al primer tinent 
de batlessa. Que sembla que es va poder resoldre després de la reunió a la Felib, 
institució que va fer de mediadora. Que aquest equip de govern es va comprometre i 
que en treure aquesta nova licitació les taxes quedaran igualades.                                                                                                                              

 
6.Aprovació provisional modificació puntual 94 de les Normes subsidiàries de 
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planejament (exp. 2021/2182) 

Vista la proposta que diu: 

 
Descripció: modificació puntual de les NS de planejament per a una nova alineació i 
ordenació de l’espai públic a la confluència dels carrers Consolació (carretera Ma-19), 
Gómez Ulla i ronda de na Ravandella de Santanyí 
 
 
Antecedents 

1. Per acord del Ple municipal de dia 22 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment 
la modificació puntual núm. 94 de les Normes subsidiàries de planejament, que 
té per objecte una nova alineació i ordenació de l’espai públic a la confluència 
dels carrers Consolació (carretera Ma-19), Gómez Ulla i ronda de na Randella 
del nucli urbà de Santanyí. 

2. La documentació es va sotmetre a informació pública per anuncis inserits en el 
BOIB núm. 34 de 11.03.2021, en el Diario de Mallorca i en la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament. 

3. Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
4. S’han rebut informes de les següents Administracions: 

-Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
-Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears 
-Institut Balear de la Dona 
-Servei d’Explotació i Conservació de carreteres 
-Escrit de la Direcció Insular de Territori i Paisatge 
 
Vists els informes emesos per les diferents Administracions Públiques consultades; atès 
la documentació presentada per l’arquitecte Miquel Pol Barceló i d’acord amb l’informe 
favorable dels serveis tècnics i jurídics municipals. 
 
Es proposa l’adopció dels següent acord: 
 

1. Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 94 de les Normes 
subsidiàries de planejament que té per objecte una nova alineació i ordenació de 
l’espai públic a la confluència dels carrers Consolació (carretera Ma-19), Gómez 
Ulla i ronda de na Ravandella de Santanyí. 

2. Trametre tota la documentació a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 

 
 

S’aprova per majoria de deu vots a favor (PP) i set abstencions (PSOE i SUMA). 

Jaume Amengual exposa que s’abstendran en la votació i que aquesta és la modificació 
número 94, que estan pendents d’aprovació del Consell de Mallorca. Que les normes 
tenen nombroses deficiències. 
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La batlessa explica que aquest govern tendrà la sort o la desgràcia de poder-les 
aprovar després de quinze anys o més, si el Consell de Mallorca fa les seves feines. 

 

7.Moció per a la millora dels processos selectius i formació de les policies locals 
per esmenar la manca d’efectius de policia local als municipis 

Vista la moció que diu: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

A les Illes Balears els darrers cinc anys s'han perdut més de 350 policies locals segons 
es recull a l'última memòria de l'ISPIB de l'any 2020. Els municipis que disposen de cos 
de policia local són 49 i es reparteixen a Mallorca amb 35 municipis i 1750 Policies, 
Menorca 8 municipis amb 201 policies, Eivissa 5 municipis amb 245 policies i 
Formentera amb 14 policies. 

El 27 de juliol de 2021 es convalidava el decret 6/2021 de 9 de juliol, de modificació de 
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 
Aquesta modificació introdueix la problemàtica figura de l'agent COVID, aprovada sense 
el consens de les pròpies direccions de Policia, dels sindicats, dels propis policies locals 
(que han hagut de superar una o dues oposicions, el curs bàsic de 800 hores i les 
seves corresponents pràctiques entre 6 a 12 mesos), del sector de la seguretat privada, 
que se li fa una clara intromissió, a més de les crítiques dels darrers tres ex-directors 
generals d’Emergències i Interior. 

L'opció de tramitar aquest decret 6/2021 com a projecte de llei no serà possible, els 
grups que formen el Govern no han volgut i no han permès les esmenes de la resta de 
grups polítics que formen part del Parlament, que volien millorar alguns aspectes 
urgents i molt necessaris per a la seguretat dels municipis de les Illes Balears. 

La convocatòria d’oposicions per part dels ajuntaments impliquen temps i despeses, 
però a més implica, sobretot, que els opositors que superen el concurs oposició hagin
de ser nomenats funcionaris en pràctiques. 

Els òrgans encarregats dels processos selectius i de la formació dels policies locals 
haurien de ser la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, conjuntament 
amb l'EBAP i l’ISPIB. 

D’aquesta manera, i amb una borsa d’agents formats de forma contínua des del 
Govern, seria més eficient i funcional la incorporació d’agents de la policia local en els 
municipis que ho necessitin. 

De tots és coneguda, o hauria de ser coneguda a l’administració, la teoria de l’economia 
d’escales per la qual cosa es poden beneficiar principalment els ajuntaments petits i 
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amb menys possibilitats d’abonar les despeses dels processos selectius quan els 
processos selectius són duts a terme per l’administració autonòmica. 

Per altra part, l’administració autonòmica no pot desconèixer ni al·legar ignorància en 
relació als agents que potencialment es poden jubilar any rere any, ja que té les 
memòries anuals amb piràmide d’edat i sap, estadísticament, quin percentatge decideix 
jubilar-se als 59/60 anys. 

La solució passa per formar tants d’agents com personal es pot jubilar i aplicar la taxa 
de reposició de 115% per a les policies locals. 

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

ACORDS 

PRIMER -. L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a modificar la 
llei 4/2013, per resoldre d'una manera eficient i àgil la problemàtica de manca d’agents 
de policia local als municipis de Mallorca, on l’EBAP exerceixi la competència dels 
processos selectius i la formació dels agents de policia local, amb la creació d’un borsí 
d’agents formats amb el curs bàsic per poder distribuir-los i ser nomenats com a 
funcionaris en els municipis on sigui necessari, d’acord amb les sol·licituds i notes de 
curs. 

SEGON.- L’Ajuntament de Santanyí. insta el Govern de les Illes Balears que s’exigeixi 
tenir el curs Bàsic per exercir de Policia Local o el curs de capacitació per ser nomenat 
funcionari en comissió de serveis o interí i que només figurin en la Llei de Coordinació
de Policies Locals la figura de Policia Local i els seus comandaments, eliminant la figura 
de l’agent COVID d’aquesta llei. 

TERCER.- L’Ajuntament de Santanyí .insta el Govern de les Illes Balears a que un cop 
l'aspirant hagi superat el curs de capacitació tindrà l'obligació de romandre com a mínim 
18 mesos en el mateix ajuntament que hagi estat nomenat funcionari en pràctiques per 
tal que al menys pugui aquest garantir-se que la inversió de diners públics que destina a 
la seva formació específica, uniformitat i esforç econòmic d'aquesta administració local 
no es vegi afectada com passa a el dia d'avui. En cas de renunciar abans de la 
finalització dels 18 mesos no podria tornar formar part del borsí de la CAIB i per tant el 
curs bàsic de policia local quedarà sense vigència. 

S’aprova per majoria de quinze vots a favor (PP i SUMA) i dues abstencions (PSOE). 

La batlessa manifesta que hi ha novetats respecte del dia de la comissió Informativa, 
que varen tenir una reunió a Campos amb totes les policies del sud de Mallorca. Que 
l’Ajuntament de Santanyí ha agafat agents covid, encara que no hi estàs a favor, per la 
manca d’efectius existents. Que el que hi ha d’haver són cursos. I que no es va retirar la 
moció perquè s’ha de fer més pressió. 

Jaume Amengual exposa que no entenen gaire bé el tema dels borsins però que hi 
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votaran a favor. 

 
8.Moció per a la realització de l’estudi de viabilitat d’un projecte d’autoconsum 
compartit a sa Residència de s’Alqueria Blanca 

“L’increment constant del preu de l’energia ha fet que sigui una de les despeses més 
importants, tant per a particulars com per a institucions. És evident també que el canvi 
climàtic és una realitat i que calen actuacions que vagin encaminades a minimitzar els 
seus efectes. 

Vist que s'han publicat les Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions 
d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector, de la 
Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, Conselleria de Transició Energètica, 
Sectors Productius i Memòria Democràtica. 

Vist que les actuacions subvencionables expliquen que es poden rebre ajudes per a les 
següents actuacions. 

Vist que hi ha subvencions per a ajuntaments per poder realitzar projectes 
d’autoconsum compartit a edificis públics, a on l’energia no autoconsumida pel propi 
edifici es pot vendre als veïnats de fins a 500m de distància a preu de cost. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords: 

1.- Aprovar l’estudi del projecte d’autoconsum compartit , gestionat per l’Institut Balear 
de l’Energia 

(IBE), es basa en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de sa Residència, 
amb les quals 

se subministrarà energia verda i a preu de cost a famílies, a pimes i al mateix edifici, en 
règim d’autoconsum. 

2.- Si l’estudi diu que és viable, dur a terme el projecte i demanar la subvenció a l’IBE.” 

 

Aquesta moció es retira. 

Jaume Amengual explica que en aquest edifici es pot demanar una subvenció d’energia 
verda. 

Joan Gaspar Aguiló exposa que comparteixen la iniciativa, que s’ha fet aquest estudi de 
viabilitat. Que aquest edifici no acompleix al 100 % l’espai aprofitable de la coberta i per 
això elegiran altres espais aprofitables al 100 % per demanar aquesta subvenció, com 
per exemple l’Escola de Calonge. 
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Jaume Amengual indica que a la Comissió Informativa no varen dir res de cap estudi, 
que els sap greu perdre el temps, que retiren aquesta moció però que demanen rebre la 
informació quan abans millor. 

 
9. Declaració d’urgència “Con la Palma. Seguiremos estando. Cerca. Siempre” 

S’aprova per unanimitat la urgència d’aquesta moció: 

 
“Con la Palma. Seguiremos estando. Cerca. Siempre 
 
La naturaleza nos ha vuelto a poner a prueba. El pasado 19 de septiembre entraba en 
erupción el volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma.  
 
De inmediato, alcaldesas y alcaldes de los municipios afectados, el Cabildo Insular, el 
Gobierno de Canarias y el Gobierno de España activaron todos los mecanismos de 
emergencia para proteger la seguridad de los vecinos y vecinas de La Palma, en primer 
lugar, y para, actoseguido, ponerse a sulado, más cerca si cabe, para atender, ayudar, 
acompañar, intentar minimizar daño y dolor. Una demostración, una más, del espíritu y 
la esencia de la acción local: actuar en la cercanía con rapidez y eficacia. Y hacerlo, 
además, en perfecta coordinación; en un ejercicio, unomás, de cogobernanza; la 
cogobernanza ágil, en la cercanía, desde la cercanía. 
 
Desde el primer minuto trasladamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto y 
cariño, nuestro ánimo, ayuda y desvelo. A todos los vecinos y vecinas, a todos los 
municipios, al Cabildo, a todos los cargos electos locales afectados.  
 
Hoy, mediante esta Declaración, volvemos a hacerlo solemne e institucionalmente
desde la Junta de Gobierno de la FEMP.  
 
Y reiteramos, y anunciamos, que, al igual que hemos estado y estamos, seguiremos
estando cuando la tierra se calme y la lava se enfríe, no vamos a dejar de estar.  
 
Seráese el momento de rehacerse, de volver a empezar, de mostrar nuevamente toda 
la capacidad de acción, atención, impulso y compromiso de los Gobiernos Locales. 
 
Por todo esto, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y 
Provincias: 
 
 
Manifesta toda la predisposición y el apoyo necesario a cuantas actuaciones de 
coordinación puedan favorecer la implementación del Plan Especial para la 
Reconstrucción de la Palma anunciado por el Gobierno. 
 
Traslada todo su apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy
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especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido susviviendas, sus cultivos o 
cualquier otro bien bajo la lava.  
 
Agradece el trabajo incansable que están desarrollando los equipos de emergencia, 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales, 
Ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y 
tantos colectivos que con su labor sobre el terreno contribuyen a reducir las 
consecuencias de este fenómeno de la naturaleza. 
 
Ofrece toda la ayuda y colaboración, a los ayuntamientos de los municipios más
directamente afectados, Llanos de Aridane y El Paso, instituciones que están
demostrando, junto al Cabildo Insular de La Palma, la importancia de las 
Administraciones más cercanas en momentos enormemente difíciles. 
 
Manifiesta expresamente su apoyo a la provincia de Málaga por el incendio de Sierra 
Bermeja, entre cuyos municipios está el de Estepona y asimismo a todos los afectados 
por el incendio en el municipio de Navalacruz en la provincia de Ávila.” 

 

S’aprova per unanimitat aquesta moció amb la retirada del punt 5 esmentat abans. 

Jaume Amengual  exposa que al punt 5 diu “con la Palma seguiremos estando, 
Málaga y Ávila...”. 

Maria Pons indica que és un error de transcripció, que és una moció de la Felib i de 
de la FEMP, que es retira aquest punt. 

 

10. Precs i preguntes 

Precs i preguntes del grup municipal Suma-Candidatura Local: 

1-. Els usuaris de l’Skate de Santanyí ens fan arribar les seves queixes per l’estat 
del paviment del terra. La regidora coneix de primera mà els motius pels quals el 
terra de les pistes no és el millor per poder realitzar aquest tipus d’activitat. Per quin 
motiu no s’ha canviat el paviment del terra? Pregam que es consideri aquest canvi 
el més aviat possible. 

Francisca Margarita Vidal manifesta que cap persona usuària li ha fet arribar 
queixes i que els tècnics ja estan assabentats del que ells exposen i ho estan 
estudiant. 

Jaume Amengual exposa que fa 5 o 6 mesos el terra de l’Skate de Santanyí ja 
necessitava canviar. 
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Francisca Margarita Vidal diu que els tècnics ho estudiaran. 

2-. En quin estat es troben les obres de l’edifici municipal situat a S’Abeurador i 
quan es té previst que hagin acabat? Quins usos tendrà aquest edifici i a què estarà 
destinat? 

Ricarda Vicens manifesta que es troba gairebé finalitzat i pendent del final d’obra. 
Que es destinarà a centre d’esdeveniments educatius i socials, entre d’altres que 
puguin anar sorgint. 

3-. En quin estat es troba el projecte d’aprovació definitiva de les Normes 
Subsidiàries de l’Ajuntament de Santanyí? 

Maria Pons explica que s’hi han anat fent subsanacions i que l’equip redactor hi 
està fent feina. 

4-. Veïnats de Cala Santanyí ens fan arribar aquesta pregunta: el passat 1 de 
setembre la brigada municipal va penjar un cartell a Cala Santanyí a la torre dels 
socorristes per informar que l'aigua era verda degut a una alga. A les torres, segons 
la normativa, només es poden cartells per indicar el Número de telèfon de l’112 i 
altres informacions relacionades directament amb emergències. 

Qui va penjar aquests cartells? Es va demanar permís per fer-ho? 

Atesa la situació de la platja durant aquest estiu, es creu que les turbines han 
aconseguit aclarir l’aigua de la platja? 

Quines solucions planteja el govern per al futur? 

Rafael Batle explica que els cartells estan penjats de manera provisional i que 
varen parlar amb Joan Pol. Que només contenen informació sobre la platja. 

Joan Gaspar Aguiló exposa que només varen estar aturades un dia perquè feien 
medicions. Que enguany les temperatures han estat més elevades que els altres 
anys, per tant, l’alga ha proliferat més que els altres anys i que lluitar contra la 
natura es fa molt difícil. 

Maria Pons manifesta que aquests estudis es fan en col·laboració amb la UIB. 

5-. La biblioteca municipal, a més de donar el servei de biblioteca, hauria d'oferir 
també el d'aula d'estudi o lloc on poder anar a estudiar tothom que no ho pugui fer a 
casa. Per això l'horari hauria de ser bastant més ampli i pot ser contractar una 
persona per poder donar aquest servei com cal. Demanam a l'equip de govern que 
es plantegi aquesta petició que consideram necessària. 

Rafael Batle manifesta que l’horari que tenen és un dels millors de tots els 
ajuntaments. Que no tenen queixes, però que poden intentar millorar aquest horari. 
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Maria Pons recorda que el municipi compta amb dues biblioteques públiques, però 
que d’aquí a poc temps en tendran tres. 

 

6-. En relació als processos de contractació de personal a SEMDESA, es respecten 
els processos de selecció de personal del sector públic establerts al Text Refòs de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic? 

Joan Gaspar Aguiló manifesta que aquest problema fa estona que s’arrossega i que 
el SOIB des del 2018 els deixa tirats amb les ofertes de l’empresa i que fins que el 
Pla d’Igualtat no estigui negociat, estarà d’aquesta manera, fent publicitat a través 
de la pàgina web de l’empresa. Que varen demanar quina seria la millor manera de 
dur-ho a terme i la conclusió va ser que es fes a través de la web de l’empresa, ja 
que es tracta de contractacions temporals. 

 

7-. En relació al Decret de Batlia que delega competències resolutòries a la Junta 
de Govern, en el punt 3c indica que serà la Junta de Govern l’encarregada de 
“l’Aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit relatius a despeses 
corresponents a altres exercicis pressupostaris i/o amb incompliment de les normes 
de contractació administrativa i/o de les bases d’execució del pressupost que 
exigeix l’aprovació de pressupost previ per despeses superiors a 3.000 euros 
sempre que hi hagi crèdit pressupostari”. 

Al nostre entendre els reconeixements extrajudicials de crèdits són competència del 
ple municipal. Atesa la Base d’execució 40 del pressupost municipal de l’any 2021: 

“Cas de que hi hagi dotació pressupostària suficient i que el reconeixement no 
suposi un perjudici a l’atenció de les necessitats de l’exercici corrent, ni pertorbi el 
normal funcionament dels serveis, pot fer-ho el/la batle/essa”. Entenem que des de 
batlia no es pot delegar una competència que ja té delegada. Per això pregam que 
es reconsideri aquest apartat d’aquest decret. 

Maria Pons assenyala que aquest punt va ser una decisió del secretari anterior, que 
són els tècnics i no els polítics i que no hi ha cap mala intenció per part seva. 

Maria Monserrat explica que quan l’article diu que quan hi ha crèdit, la competència 
podia ser del batle i podia ser delegable. Que ella es compromet a seure’s amb el 
secretari i la interventora per tornar a analitzar la situació i revocar aquesta 
competència. 

La interventora exposa que hi ha informes del Tribunal de Comptes que alteren la 
situació actual competencial de reconeixement extrajudicial de crèdits. Que és 
evident que no es pot delegar una competència delegada, perquè jurídicament és 
inviable, però amb la normativa actual només era competència del ple si no hi havia 
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crèdit, si hi havia crèdit era una competència pròpia de Batlia. Que en aquest cas la 
Batlia ho ha delegat a la Junta de Govern de forma correcta. Que l’Estat diu que és 
una competència del Ple tant si hi ha crèdit com si no i que és un tema que es 
valorarà en els pressuposts i en les bases d’execució del pressupost si hi ha temps 
d’aprovar-ho abans de final d’any. 

 

8-. Dóna suport el govern municipal al projecte que aquest Ajuntament va aprovar 
inicial i provisionalment en relació a la regulació de l’aparcament de Cala 
Llombards? Quins són els motius reals de la demora d’un any en la tramitació de la 
documentació? Sabia la batlessa a finals d’agost que el Consell estava pendent de 
l’Ajuntament? Té aquest govern per objectiu trobar solucions a la massificació 
d’aquesta zona? 

Maria Pons manifesta que d’acord amb els informes de la policia local, el govern no 
dóna suport a aquest projecte i que el Consell de Mallorca també ho avalava així. 
Que respecte de la segona pregunta, sap que va anar a parlar amb els tècnics i li 
varen donar la informació, que tothom es pot equivocar però que a Santanyí tenen 
els millor tècnics d’Espanya i del món. Que respecte de la massificació creu que ho 
han demostrat contractant guardes de seguretat. 

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. 

 

 

Vist i plau 

 

La batlessa 

 

 

Document signat electrònicament al marge 
 

 
 
 
 


