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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’URGÈNCIA CELEBRADA PEL PLE 
DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DIVENDRES DIA 29 DE MAIG DE 2020  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-nou de maig de 
dos mil vint, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen presencial i telemàticament sota la presidència de la batlessa, María C 
Pons Monserrat, les persones que a continuació es relacionen, que integren la 
majoria de la Corporació municipal, per celebrar sessió extraordinària. Quan són les 
9,10 hores, la Presidència declara obert l’acte. Hi ha una plaça de regidor vacant 
perquè la Junta Electoral Central encara no ha enviat la corresponent credencial.      
 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Joan Gaspar Aguiló Martínez (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Francisca Rosselló Rigo (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Mateo Nadal Clar (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
María Monserrat Bennasar (PP) 
Jaume Amengual Bonet (SUMA) 
Cristian García Fernández (SUMA)  
Bárbara Concepció Rigo Cabot (SUMA)  
Miquel Rigo Rosselló (SUMA) 
Antònia Suau Sbert (SUMA) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE)  
 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
 
1.- PRONUNCIAMENT RESPECTE DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ SEGONS 
EL QUE ES PREVEU EN ELS ARTICLES 81.4 DE LA LLEI 20/2006 I 79 del 
ROFRJEL. 
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La batlessa dóna les gràcies a tots per acceptar aquesta sessió i assenyala que la 
urgència d’aquesta sessió està motivada per la necessitat d’avançar mesures 
relacionades amb la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19.  
 
S’aprova per unanimitat la urgència d’aquesta sessió.. 

 
2.- MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020 

Vista la proposta que diu: 

“D’acord amb les previsions de l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, que obliga les administracions que pretenguin concedir 
subvencions aprovar, prèviament, un Pla estratègic, i d’acord amb l’article 12 del 
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Ley General 
de Subvencions, l’Ajuntament de Santanyí va aprovar en sessió de ple ordinària de 
16 de desembre de 2019, el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de 
Santanyí per a l’any 2020. 
 
El caràcter estimatiu del Pla Estratègic i la realitat dinàmica de les necessitats del 
municipi fan convenient ajustar les previsions contingudes i actualitzar-les a la nova 
situació, introduint en el seu cas les modificacions i innovacions corresponents per 
donar una adequada resposta a aquesta realitat. 
 
L’actual situació provocada per la pandèmia de la COVID-1 i la declaració de l’estat 
d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha motivat, a molts nivells, un 
conjunt de canvis sense precedents. 
 
Després de l’evident impacte que ha suposat aquesta situació a nivell sanitari, 
l’impacte econòmic negatiu té efectes destacats respecte de les activitats 
comercials i de serveis d’empreses unipersonals i petites, algunes de les quals 
s’han vist obligades a tancar durant el temps de confinament o, si no ha estat el 
cas, han vist reduïts de forma important els seus ingressos, donant lloc a una 
situació econòmica molt compromesa. 
 
Tant els establiments de comerç minorista, de serveis i de restauració que han 
mantingut la seva activitat, com aquells altres que han restat tancats i que ara obrin 
les seves portes, han vist incrementada de forma important la despesa derivada de 
la implantació d’estrictes mesures higièniques i de prevenció, establertes tant pel 
govern de l’Estat com per l’autonòmic. Aquestes mesures fan referència tant al 
condicionament, neteja i desinfecció de locals, com als treballadors i als usuaris. 
 
Ara l’Ajuntament de Santanyí, com a administració més propera a la ciutadania, vist 
el marc normatiu i competencial, vol posar en marxa un conjunt de mesures locals 
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per esmorteir, en la mesura del possible, l'impacte d’aquesta crisi i pal·liar els 
efectes de la mateixa. Per aquest motiu, la regidoria de comerç ha proposat 
l’aprovació d’una línia de subvencions amb la finalitat de servir d’ajuda a autònoms i 
micro i petites empreses, per a que puguin reactivar la seva activitat i oferir un 
comerç i/o una prestació de serveis sanitàriament segurs, complint amb les 
mesures d’higiene exigibles per a tercers i propis treballadors, minimitzant el risc 
que suposa la pandèmia.  
 
En aquest sentit, vist el decret de batlia de 4 de maig que disposa la modificació del 
Pla Estratègic de Subvencions per incloure una nova línea d’ajudes i vista la 
memòria justificativa de la modificació, es proposa la modificació del Pla Estratègic 
en la direcció d’introduir una nova línia de subvencions per reactivar el comerç, la 
prestació de serveis i la restauració de forma segura, establint una convocatòria en 
concurrència dirigida a persones físiques o jurídiques titulares de comerç minorista, 
de serveis i de restauració del municipi de Santanyí, per compensar l’esforç 
econòmic que suposa la despesa derivada de l’adopció de les mesures de 
prevenció i d’higiene exigides per la normativa estatal i autonòmica per evitar el 
contagi de la COVID-19. 
 
Per tot això, la batlia proposa adoptar el següent acord:  
 
1. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Santanyí per a 
l’exercici 2020 per incloure una nova línia de subvencions que tendria el contingut 
següent: 
  
I. PARTICIPACIÓ CIUTADANA/COMERÇ 
 

a) Activitats subvencionables 
En aquesta àrea seran subvencionables les despeses derivades de les 
actuacions que vagin destinades a adoptar les mesures de prevenció i 
higiene establertes a la normativa vigent. 
 

b) Efectes que es pretenen aconseguir 
Fonamentalment, l’efecte que es pretén amb aquesta convocatòria és  
aconseguir al terme de Santanyí una reactivació sanitàriament segura del 
comerç minorista, de serveis i de restauració. 
 

c) Fons de finançament 
Aplicació pressupostària 13-43901-48903 01. 
  

d) Cost previst 
150.000,00 € 
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e) Termini execució 
Es podran subvencionar activitats realitzades des del 14 de març al 31 de 
juliol de 2020. 
 

f) Beneficiaris 

Poden tenir la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques titulars 
d’establiments comercials minoristes, de serveis i de restauració que hagin realitzat 
l’activitat subvencionada en el termini establert en aquesta convocatòria, que 
tenguin menys de 50 treballadors i que acreditin o bé l’empadronament o bé el 
domicili social al municipi de Santanyi  abans de l’1 de gener de 2016. 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears”. 

S’aprova per unanimitat. 

 

3.- MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 

Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 13 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYI DE 
2020. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ: BASE 55 RELATIVA A 
L’AJORNAMENT I EL FRACCIONAMENT DELS DEUTE. 
 
 
L'actual declaració del brot de COVID-19 com a pandèmia Internacional per 
l'Organització Mundial de la Salut, i el conseqüent Estat d'alarma aprovat pel Govern 
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, aconsellen la modificació del 
llindar  de dispensa de garantia en les ajornaments i fraccionaments de tributs com 
una mesura urgent i extraordinària més per fer front a l'impacte econòmic i social 
d'aquesta crisi sanitària. 
 
L'objectiu serà única i exclusivament modificar l’import màxim dels deutes que podran 
gaudir de dispensa de garantia en atenció a les dificultats que l'actual  situació pot 
generar per als obligats tributaris en el compliment dels seus tràmits i obligacions 
tributàries i per garantir i facilitar el seu pagament ajornat o fraccionat. Actualment 
l’import esta fixat en 3.000,01 euros i es pretén fixar-ho en 25.000,00 euros 
 
Vista la fiscalització favorable d’intervenció, elevo al Ple de la Corporació la següent 
PROPOSTA D’ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la base 55 de les Bases d’execució 
del Pressupost per a l’exercici 2020 que quedaria redactada de la següent manera: 
 
Base 55. Ajornament i fraccionament dels deutes 
 
La sol•licitud, ha de contenir necessàriament: 
- Nom i llinatges, raó social o denominació, número d’identificació fiscal i domicili, 
lloc assenyalat a efectes de notificació. 
- Identificació del deute, indicant-ne almenys l’import, el concepte i la data de 
finalització del termini d’ingrés voluntari. 
- Terminis i altres condicions de l’ajornament que se sol•licita 
- Garantia 
- Banc i número de compte al qual s’han de carregar les quantitats ajornades o 
fraccionades, adjuntant-hi un certificat bancari de la titularitat del compte 
- Data i signatura del sol•licitant 
 
L’òrgan competent per resoldre la sol•licitud d’ajornament i fraccionament és el/la 
batle/essa, tant si es en període voluntari com en executiva. 
 
El cobrament de l’ajornament i fraccionament s’efectuarà necessàriament a través de 
domiciliació bancària. El venciments dels terminis haurà de coincidir amb els dies 5 i 
20 del mes. 
 
- INTERESSOS: 
* Les quantitats ajornades, exclòs, en el seu cas, el recàrrec de constrenyiment, 
generaran els interessos establerts en la Llei General Tributària pel temps que duri 
l’ajornament o fraccionament i al tipus fixat en la Llei de Pressupost General de l’Estat. 
* El termini d’ajornament es computa des del venciment del període voluntari fins el 
final del termini concedit. 
* En el cas de fraccionament es computaran els interessos acreditats per cada fracció 
des del venciment del període voluntari fins el venciment del termini concedit, i 
s’hauran de satisfer conjuntament amb aquesta fracció. 
 
DE LA GARANTIA: 
El sol•licitant ha d’oferir una garantia en forma d’aval solidari d’una entitat de crèdit o 
societat de garantia recíproca, i ha d’acompanyar la sol•licitud amb el corresponent 
compromís exprés i irrevocable de l’entitat de formalitzar l’aval necessari si es 
concedeix l’ajornament sol•licitat. 
La garantia ha de cobrir l’import del principal i dels interessos de demora que generi 
l’ajornament, més un 25% de la suma d’ambdues partides. 
Per a l’ajornament o fraccionament de deutes inferiors a 300,00 €, s’ha d’acreditar un 
nivell de renda familiar inferior a 15.000 €, aportant, a més de la documentació 
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assenyalada en la sol•licitud, la darrera declaració de renda de la unitat familiar o bé, 
en el supòsit d’estar exempt de fer-ne, un certificat de rendes expedit per l’Agència 
Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Els deutes l’import dels quals sigui igual o superior a sis mil euros es podran ajornar o 
fraccionar-se fins a un màxim de dos anys, i la resta de deutes, un any. 
Podran gaudir de dispensa de garantia els deutes que tinguin un import inferior a 
25.000,00 €. 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 12 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2020 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 12 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2020 (TRA 04/20)  
 

1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 26 de maig 
de 2020, 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 26 de maig de 2020, 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 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base 13 de les bases 
d’execució del pressupost per a 2020 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 transferències, d’acord amb el següent detall: 
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ALTES DE CRÈDITS 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Trasnferències sense lucre comerç 13 43901 48903 01 150.000,00 
Transferències empresa municipal 
SEMDESA 

20 16301 44900 01 70.000,00 

Transferències de capital empresa 
municipal SEMDESA 

20 16301 74900 01 30.000,00 

 TOTAL 250.000,00 
 
BAIXES DE CRÈDITS 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
EITT: Reparació i conservació 
d’edificis 

11 92001 22706 01 100.000,00 

Festes Santanyí 20 33803 22699 01 20.000,00 
Festes Cala d’Or 20 33804 22699 01 30.000,00 
Festes s’Alqueria 20 33805 22699 01 10.000,00 
Festes Calonge 20 33806 22699 01  10.000,00 
Festes Portopetro 20 33807 22699 01 5.000,00 
Festes Llombards 20 33809 22699 01 10.000,00 
Dinar Gent Gran 18 33408 22609 01 11.000,00 
EITT Urbanisme 12 15101 22706 01 54.000,00 
 TOTAL 250.000,00 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
Jaume Amengual demana quina explicació d’urgència té la transferència de 
100.000 euros a SEMDESA, perquè no pareix que tengui res a veure amb mesures 
relacionades amb la crisi provocada per la COVID-19. 
 
Joan Gaspar Aguiló contesta que s’aprofita el mateix expedient de modificació i que 
així el servei de picapedrers podrà començar al més aviat possible.  
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La batlessa assenyala que els 100.000 euros ja estaven prevists en el pressupost 
d’enguany per licitar a empreses externes. Ara ho farà SEMDESA amb persones 
d’aquí.  
 
Jaume Amengual demana votar per separat ja que no està relacionat amb la crisi de 
la COVID-19.  
 
La batlessa manifesta que és un sol expedient de modificació de crèdits. 
 
Jaume Amengual indica que llavors votaran a favor però que consti en acta la seva 
opinió. 
 
 
5.- SUSPENSIÓ CAUTELAR DE L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
Vista la proposta que diu: 
 
 ”PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES I MERCADERIES AMB FINALITAT 
LUCRATIVA 
 
Atès l’estat de l’Alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19, declarat pel Govern espanyol mitjançant el Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, i prorrogat de moment fins a les 00 hores del dia 7 de juny de 2020 
pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, i atès que es fa necessari adoptar totes 
les mesures possibles per tal de mitigar les conseqüències econòmiques derivades 
d’aquesta pandèmia amb la màxima celeritat, i atès també que aquesta situació ha 
fet que molts de negocis hagin hagut de estar tancats per imperatiu legal sense 
poder desenvolupar cap activitat econòmica es fa necessària l'adopció de mesures 
extraordinàries per tal de mitigar tant com sigui possible els efectes d'aquesta 
situació derivada de l'Estat d'Alarma propiciada per la crisi sanitària del COVID-19, 
per la qual cosa i atesa la possibilitat de suspendre temporalment l'ordenança 
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i 
mercaderies amb finalitat lucrativa, PROPÒS: 
 
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, 
incorporant la disposició transitòria següent: 
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"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 supèn durant la 
resta de l'any 2020 l'aplicació d'aquesta ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies amb finalitat 
lucrativa. 
Aquesta suspensió entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOIB" 

S’aprova per unanimitat. 

María Dolores Botia assenyala que està totalment d’acord. 

Jaume Amengual indica que a ells també els pareix bé i està en línia amb el que 
han fet altres ajuntaments. Però que hi ha negocis que no tenen cap ocupació de 
via pública i també necessitaran ajuda, que espera que tenguin en el futur. 

La batlessa manifesta que hi ha molts de negocis amb ocupació, no només amb 
taules i cadires, també amb mostraris, tests i altres elements, però que amb el 
temps s’aniran fent més coses. 

La batlessa finalment agraeix a tots l’unanimitat d’aquesta sessió i especialmente a 
Martín, l’informàtic, que posibilita aquestes sessions. 

  
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, la batlessa aixeca la sessió a les 
9,30 hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
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