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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIJOUS DIA 27 D’AGOST DE 2020  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-set d’agost de 
dos mil vint, 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 i pública. Quan són les 9 hores, la 
Presidència declara obert l’acte.  
 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Joan Gaspar Aguiló Martínez (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Francisca Rosselló Rigo (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Mateo Nadal Clar (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
María Monserrat Bennasar (PP) 
Jaume Amengual Bonet (SUMA) 
Cristian García Fernández (SUMA) 
Bárbara Concepció Rigo Cabot (SUMA)  
Miquel Rigo Rosselló (SUMA) 
Antònia Suau Sbert (SUMA) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE)  
María Vega Oreja Escribano (PSIB-PSOE)  
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
1.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de dia 25 de juny de 2020. 
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2.DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA  
 
Es dóna compte dels decrets 435/2020, de data 23 de juny de 2020, fins al  
532/2020, de data  21 d’agost de 2020, del Llibre de resolucions generals de la 
batlia.  
 
 
3.APROVACIÓ DE LA COMPTE GENERAL DE 2019 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER A 
L’EXERCICI 2019 
 
Vistos els articles 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Santanyí corresponent a l’exercici 
2019 integrat pel Compte General de la pròpia Corporació i pel Compte de la 
societat mercantil Serveis Municipals de Santanyí, S.L.U, al haver transcorregut el 
termini reglamentari d’exposició pública sense haver-se produït reclamacions, 
reparaments ni observacions el resum de la qual és el següent: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31.12.2019: 
 

  DRETS R NETS OBLIG R NETES AJUSTOS RESULTAT PRES 

a. Operacions corrents 24.783.017,12 18.471.508,21  6.311.508,91 

b. Operacions de capital 316.872,28 2.200.410,65  -1.883.538,37 

1. Total operacions no financeres (a+b) 25.099.889,40 20.671.918,86  4.427.970,54 

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

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

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 25.099.889,40 20.671.918,86  4.427.970,54 

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

  1.296.177,25  

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici (+)   0,00  

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici (-)   133.708,51  

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    5.590.439,28 

 
 
 
ROMANENT DE TRESORERIA a 31.12.2019: 
 

1. (+) Fons líquids 14.592.115,96 

2. (+) Drets pendents de cobrament 5.829.475,30 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.600.382,92 

4. (-) Cobraments pendents d’aplicació 0,00 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3- 4) 18.821.208,34 

II. Saldos de dubtós cobrament 2.839.844,02 

III. Excés de finançament afectat 133.708,51 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II - III) 15.847.655,81 

 
 
 
EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U 
Resultat exercici 2019                                                        0,00€” 
 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc abstencions 
(SUMA), l’aprovació. 
 
 
4.APROVACIÓ ADDENDA DEL CONVENI DEL CONSORCI DE RECURSOS 
SOCIOSANITARIS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE DE DIA A CALA 
D’OR 
 
Vista la proposta que diu: 
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“PROPOSTA DE LA BATLIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

ADDENDA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE 
RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS PER 
A LA CONSTRUCCIÒ D’UN CENTRE DE DIA A CALA D’OR DE DATA 5 DE 
MARÇ DE 2018. 
 
 
ANTECEDENTS: 
 

1. El Ple de l’Ajuntament de Santanyí en data 15 de febrer de 2018 va aprovar 
el conveni amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les 
Illes Balears pel qual l’Ajuntament cedia l’ús de dos solars per a la 
construcció d’un centre de dia a Cala D’or on s’estimava un import total de 
les obres de 750.00 euros dels quals l’Ajuntament assumia la obligació 
d’aportar el 50%, es a dir, 375.000 euros amb la distribució de les anualitats 
següents: 

2018: 78.125,00 euros. 
2019: 296.875,00 euros. 
 

2. El conveni va esser signat en data 5 de març de 2018. 
 

3. Pel Ple de 15 d’octubre de 2018 les anualitats anteriors varen esser 
modificades vista la impossibilitat d’execució de les obres en els terminis 
previstos: 

2019: 80.357,15 euros 
2020: 294.642,85 euros 
 

4. Al 2019 tampoc es varen començar les obres i al pressupost 2020 
l’Ajuntament va pressupostar la següent transferència pluriennal: 

2020: 294.642,85 euros 
2021: 80.357,15 euros 
 

5. Vist el projecte definitiu de les obres de construcció d’un Centre de Dia a cala 
D’or de la xarxa d’atenció pública a la dependència xifrat en 1.001.487,35€. 

 
6. Vist que el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes 

Balears va  remetre a l’Ajuntament un esborrany d’addenda on es contempla 
el nou import del projecte i les noves aportacions municipals i vist que el ple 
de la corporació va aprovar en data 25 de juny de 2020 la modificació de les 
depeses pluriennals per tal d’adequar l’aportació municipal que ha passat de 
375.000,00 a 500.748,68 euros i del  seu finançament al ritme d’execució 
previst (294.542,85 euros al 2020, 0 euros al 2021 i 206.205,83 euros al 
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2022:TOTAL APORTACIÓ : 500.748,68 EUROS) i aquesta modificació ha 
esdevingut definitivament aprovada al no presentar-se reclamacions. 

 
PROPOSTA D’ACORD: 
A la vista de tot l’anterior proposo al ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
Aprovar l’addenda al conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Santanyí i el 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per a la 
construcció d’un centre de dia a Cala D’or aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 15 de 
febrer de 2018 i signat el 5 de març de 2018”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
 
5.APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA 
TAXA DEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Vista la proposta que diu: 
 
“ASSUMPTE: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS AJUNTAMENT DE SANTANYÍ A L’OBJECTE DE 
MODIFICAR LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT A 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER ADEQUAR-LA A LA SITUACIÓ 
ACTUAL EN QUANT ALS CONCEPTES I TARIFES I IMPLENTACIÓ DE QUOTA 
ÚNICA EN LA MATRÍCULA. 
 
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 present  proposta de modificació de les Ordenances Fiscals es tracta 
d’adequar la taxa per prestació del servei d’ensenyament a l’escola municipal de 
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música adaptant-la a la situació actual en quant a la denominació dels conceptes, 
eliminació dels innecessaris i incorporació de noves matèries, així com la 
implementació d’una quota única de matrícula per usuari/a. 
 
OF DESCRIPCIO Modificació proposada 
OF.T.03 Taxa prestació 

servei 
ensenyament 
escola música 

Modificació art. 4 de l’OOFF en quant a l’adaptació de 
les tarifes a la situació actual i implementació de quota 
única de matrícula. 
 

  

Vists els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 

A C O R D S 

 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal que a 
continuació es relaciona: 
 
OF.T.03 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ENSENYAMENT A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
L’article 4 queda redactat de la següent manera:  
Article 4. Quantia 
 

ENSENYAMENTS MUSICALS NO 
REGLATS 

ASSIGNATURA 
COL·LECTIVA 

ASSIGNATURA 
 INDIVIDUAL 

   
Estimulació musical (nadons 1 a 3 anys) 20€ --------- 
Sensibilització musical (4 a 7 anys) 20€ --------- 
Taller instruments 16€ --------- 
Instrument iniciació --------- 20€ 
   
Llenguatge musical (0,5h) --------- 20€ 
Llenguatge musical (1h) 27€ 37€ 
   
Instrument (0,5h) --------- 20€ 
Instrument (1h) 27€ 37€ 
   
Coral 16€ --------- 
Instrument col·lectiu 16€ --------- 
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ENSENYAMENTS MUSICALS REGLATS ASSIGNATURA 
COL·LECTIVA 

ASSIGNATURA 
 INDIVIDUAL 

   
ENSENYAMENT ELEMENTAL   
Llenguatge musical 26€ --------- 
Instrument --------- 37€ 
Instrument col·lectiu 16€ --------- 
Cor 16€ --------- 

 
ENSENYAMENT PROFESSIONAL   
Llenguatge musical 27€ --------- 
Harmonia 27€ --------- 
Història de la música 27€ --------- 
Música de cambra 27€ --------- 
Banda / Orquestra 16€ --------- 
Piano complementari --------- 16€ 
Cor 16€ --------- 
Instrument --------- 37€ 

 
MATRÍCULA (Import anual) 20€  

 
 
Les tarifes assenyalades corresponen a una mensualitat per assignatura. 
 
Segon- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, 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 tenguin 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. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de setze vots a favor (PP, SUMA i PSIB-PSOE) i una 
abstenció (Francisca M Vidal Servera), l’aprovació. 
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Francisca Vidal manifesta que s’abstén d’intervenir per tenir un vincle amb l’Escola 
de música. 
 
Jaume Amengual exposa que està a favor de la matrícula a 20 € per a aquest curs. 
 
La batlessa explica que la regidora ha fet molta feina amb l’equip directiu de 
l’Escola de Música. Que aquesta escola és deficitària i que el càlcul de matrícules 
s’afegirà al dèficit. I que durant el període d’alarma s’ha fet a l’escola el que li han 
aconsellat des de la direcció, que sembla que ha anat bé i que si no s’haguessin fet 
classes no s’hauria cobrat.  
 
 
6.APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 20 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 (BASES D’EXECUCIÓ) 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“ASSUMPTE: PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 20 
DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYI DE 
2020 MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ: BASE 36 RELATIVA A LES 
DESPESES PLURIENNALS. 
 
1-. En data 17/08/2018 (RGE a l’AETIB 2000/2018) l’Ajuntament de Santanyí va 
presentar el projecte de “Renovació de paviment dels carrers de Boulevard i Ariel, 
Cala d’Or” a la convocatòria pública del Consorci per a la Millora de les 
Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de 
l’Illa de Mallorca corresponent a l’exercici 2018 i publicada al BOIB número 84, de 7 
de juliol de 2018. 
2-.En data 19/06/2019, la presidenta del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics 
(per delegació de la Junta Rectora) va aprovar el finançament de l’esmentat 
projecte per valor de 706.012,17 € (IVA inclòs + residus + 1% cultural). 
 
3-. En data 17/09/2019, es va signar el conveni de col•laboració entre el Consorci 
per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la 
Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i l’Ajuntament de Santanyí per a 
l’execució de les obres del projecte de Renovació de paviment dels carrers de 
Boulevard i Ariel, Cala d'Or, amb un cost màxim total de set-cents sis mil dotze 
euros amb desset cèntims (706.012,17 €). 
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4- En data 21/11/2019 es varen remetre al projectista per correu electrònic i a 
l’Ajuntament de Santanyí les incidències detectades a esmenar,  entre les que 
consta:  
- Cal que s'especifiqui explícitament l'adaptació dels preus als valors de mercat i 
quina base de preus s'ha utilitzat.  
 
5- En data 13/03/20 (RGE a l’AETIB 200/2020) el projectista envia el projecte 
corregit per a la segona supervisió.  
 
6- Un cop esmenat el projecte en data 23 de març de 2020, s’emet l’informe de 
supervisió favorable, del qual resulta que el pressupost base de licitació del projecte 
és de sis-cents setanta-nou mil nou-cents noranta-cinc euros amb cinquanta 
cèntims 679.995,50 € (21% IVA inclòs). Dins el pressupost s'inclou un capítol 
destinat a Seguretat i Salut. A aquesta quantitat s’ha de sumar el cost de gestió de 
residus que de 21.531,08€, que amb l'increment del 10% d'IVA resulten 23.684,19€. 
Finalment s’ha d’afegir l’1% cultural i el total del projecte,  resulta ser de 710.479,65 
€. 
 
7- En data 22/07/2020, el president del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics dicta 
resolució per aprovar definitivament el projecte de Renovació de paviment dels 
carrers de Boulevard i Ariel, Cala d'Or, del terme municipal de Santanyí, amb un 
pressupost de set-cents deu mil quatre-cents setanta-nou euros amb seixanta-cinc 
cèntims (710.479,65 €), amb l’IVA, la gestió de residus i l’1% cultural. 
 
8- En data 22/07/2020, el president del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics dicta 
resolució per reconèixer a l’Ajuntament de Santanyí el dret a percebre l’import 
corresponent al 20% del finançament del projecte de Renovació de paviment dels 
carrers de Boulevard i Ariel, Cala d'Or, del terme municipal de Santanyí, quantificat 
en cent mil euros (100.000,00 €), IVA inclòs, atesa la supervisió favorable del 
projecte tècnic, i l’aprovació definitiva i n’ordena el seu pagament. 
 
9- En data 17/08/2018 (RGE a l’AETIB 2000/2018) l’Ajuntament de Santanyí va 
presentar el projecte de “Carril bici des de la rotonda a Cala d’Or des de Calonge fins 
a Cala Ferrera” a la convocatòria pública del Consorci per a la Millora de les 
Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de 
l’Illa de Mallorca corresponent a l’exercici 2018 i publicada al BOIB número 84, de 7 
de juliol de 2018. 
 
10- En data 19/06/2019, la presidenta del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (per 
delegació de la Junta Rectora) va aprovar el finançament de l’esmentat projecte per 
valor de 368.364,36 € (IVA inclòs + residus + 1% cultural). 
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11- En data 17/09/2019, es va signar el conveni de col•laboració entre el Consorci per 
a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la 
Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i l’Ajuntament de Santanyí per a 
l’execució de les obres del projecte de Carril bici des de la rotonda a Cala d'Or des de 
Calonge fins a Cala Ferrera, amb un cost màxim total de tres-cents seixanta-vuit mil 
tres-cents seixanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (368.364,36 €). 
L’aportació del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics serà com a màxim del 80% del 
cost total del projecte, quantificat en un import de dos-cents noranta-quatre mil sis-
cents noranta-un euros amb quaranta-vuit cèntims (294.691,48 €). 
No es modificarà el valor de l’aportació econòmica màxima del Consorci Borsa 
d’Allotjaments Turístics aprovada per la Junta Rectora, sent l’Ajuntament de Santanyí 
el que assumirà qualsevol increment pressupostari que es pugui produir. 
L’Ajuntament de Santanyí finançarà com a mínim el 20% del cost total del projecte, 
quantificat en un import de setanta-tres mil sis-cents setanta-dos euros amb vuitanta-
vuit cèntims (73.672,88 €).  
 
12- En data 21/11/2019 es varen remetre al projectista per correu electrònic i a 
l’Ajuntament de Santanyí les incidències detectades a esmenar,  entre les que consta:  
- Cal que s'especifiqui explícitament l'adaptació dels preus als valors de mercat i quina 
base de preus s'ha utilitzat.  
 
13- En data 13/03/20 (RGE a l’AETIB 200/2020) el projectista envia el projecte corregit 
per a la segona supervisió.  
 
14- Un cop esmenat el projecte en data 17 de març de 2020, s’emet l’informe de 
supervisió favorable, del qual resulta que el pressupost del projecte és de  tres-cents 
cinquanta-vuit mil vuit-cents noranta-vuit euros amb trenta-quatre cèntims (358.898,34 
€), que  inclou l’IVA, el cost de gestió de residus i l’1% cultural.  
 
15- En data 22/07/2020, el president del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics dicta 
resolució per aprovar definitivament el projecte de Carril bici des de la rotonda a Cala 
d'Or des de Calonge fins a Cala Ferrera, del terme municipal de Santanyí, amb un 
pressupost de tres-cents cinquanta-vuit mil vuit-cents noranta-vuit euros amb trenta-
quatre cèntims (358.898,34 €), amb l’IVA, la gestió de residus i l’1% cultural. 
El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics aportarà un màxim de dos-cents vuitanta-
set mil cent devuit euros amb seixanta-set cèntims (287.118,67 €), i l’Ajuntament de 
Santanyí la part restant, quantificada en un import de setanta-un mil set-cents setanta-
nou euros amb seixanta-set cèntims (71.779,67 €), la qual cosa suposa un 
repartiment del finançament en un 80% i un 20% respectivament. 
 
16- En data 22/07/2020, el president del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics dicta 
resolució per reconèixer a l’Ajuntament de Santanyí el dret a percebre l’import 
corresponent al 20% del finançament del projecte Carril bici des de la rotonda a Cala 
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d'Or des de Calonge fins a Cala Ferrera, del terme municipal de Santanyí, quantificat 
en cinquanta-set mil quatre-cents vint-i-tres euros amb setanta-tres cèntims 
(57.423,73 €) €), IVA inclòs, atesa la supervisió favorable del projecte tècnic i 
l’aprovació definitiva, i n’ordena el seu pagament. 
 
17- La situació de la inversió tinguda en compte pel pressupost municipal de 2020 és 
la següent: 
 
PROJECTE RENOVACIÓ PAVIMENT C/BOULEVARD I ARIEL CALA D'OR 
    
     
Pressupost total Aportació CBAT Aportació Ajunt.   
689.647,95             500.000,00             189.647,95   
     
Termini execució: 6 mesos oct 2020 - març 2021   
     
Exercici  inversió aportació CBAT Aportació Ajunt. 
2020 33,11% 228.312,30 228.312,30             0,00 
2021 66,89% 461.335,65 271.687,70            189.647,95 
              689.647,95 500.000,00            189.647,95 
     
Règim de cobrament subvenció     
Supervisió projecte 20% 100.000,00 2020  
Adjudicació              50% 250.000,00 2020  
Finalització              30% 150.000,00 2021  
                           500.000,00   
     
Es va optar per pressupostar l'ingrés de la part que executam i els excessos (121.687,70€) 
suposaran una generació de crèdit al 2020 i una desviació positiva de finançament afectat que 
s'incorporarà al 2021.     
Així reajustarem l'anualitat 2021 disminuint la quantitat a pressupostar amb l'excés de 
finançament obtingut al 2020.  
 
 
PROJECTE CARRIL BICI DE ROTONDA A CALA D'OR DES DE CALONGE FINS A 
C.FERRERA     
     
Pressupost total Aportació CBAT Aportació Ajunt.   
329.096,13             294.691,48             34.404,65   
     
Termini execució: 4 mesos nov 2020 - feb 2021   
     
Exercici  inversió aportació CBAT Aportació Ajunt. 
2020 26,13% 85.986,26   85.986,26             0,00 
2021 73,87% 243.109,87 208.705,22             34.404,65 
              329.096,13 294.691,48             34.404,65 
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Règim de cobrament subvenció     
Supervisió projecte 20%   58.938,30 2020  
Adjudicació              50% 147.345,74 2020  
Finalització             30%   88.407,44 2021  
                           294.691,48   
     
Es va optar per pressupostar l'ingrés de la part que executam i els excessos 
(120.387,78€) suposaran una generació de crèdit al 2020 i una desviació positiva de 
finançament afectat que s'incorporarà al 2021.       
Així reajustarem l'anualitat 2021 disminuint la quantitat a pressupostar amb l'excés de 
finançament obtingut al 2020.    
        
17-A la vista dels projectes definitius de les obres que es detallen i que queden 
xifrades en els imports següents: 

 
PROJECTE IMPORT DEFINITIU IMPORT DETALLAT A 

LES BASES EXECUCIO 
PRESSUPOST 2020  

Carrer Boulevard i Ariel Cala d’Or 703.679,69 amb aportació municipal de 
203.679,69 euros al 2021 

689.647,95€ amb aportació 
municipal de 189.647,95 euros al 
2021 

Carril bici Cala d’Or – Cala Ferrera 355.344,90 amb aportació municipal de 
68.226,23 euros al 2021 

329.096,13€ amb aportació 
municipal de 34.404,65 euros al 
2021 

 
  

Necessitats Carrer Boulevard i Ariel Cala d’Or    
2020 228.312,30  
2021 475.367,39  
             703.679,69  
 

      Aport CBAT             500.000,00 
      Aport Ajuntament    203.679,69 
 
      Tenim 689.647,95 

Falten   14.031,74 que afegim  al 2021 
 
Necessitats Carril bici Cala d’Or – Cala Ferrera   
2020   85.986,26  
2021 269.358,64  
             355.344,90 
 
Aport CBAT           287.118,67  
Aport Ajuntament    68.226,23 
Tenim 329.096,13  
Falten   26.248,77 que afegim  al 2021 
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18-Vista la necessitat d’adequació de l’aportació municipal i del  seu finançament al 
ritme d’execució previst 
 
19- I vista la fiscalització favorable d’intervenció, 

 
Elevo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la base 36 de les Bases d’execució 
del Pressupost per a l’exercici 2020 que quedaria redactada de la següent manera: 
 
Base 36. Despeses plurianuals 
 
Les despeses plurianuals es regiran pel que disposen l’art. 174 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RD legislatiu 2/2004 i els arts. 79 a 88 del RD 
500/90, i quant a la competència, pel que disposen els articles 21.2 l) i 22.1 k) de la 
LRBRL. 
 
1. Podran adquirir-se compromisos de despesa que hagin d'estendre's a exercicis 
futurs per finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució 
s'iniciï en aquest exercici 2020 i que el volum total de les despeses compromeses per 
als anys 2020, 2021, 2022 i 2023 no superi els límits del 70, 60, 50 i 50 per 100 de la 
suma de crèdits inicials consignats en cada article. 
 
2. En el cas de contractes d’arrendaments, subministraments, assistència tècnica, 
prestació de serveis i execució d’obres de manteniment, els límits serà de quatre 
anys. 
 
3. En el cas d’arrendament de béns immobles, vehicles o equips, serà necessari 
informe d'Intervenció sobre estimació de cobertura en exercicis futurs. 
 
4. Respecte a les càrregues financeres, haurà de complir-se el que estableix la 
normativa vigent respecte d'endeutament. 
 
5. En els casos que existeixi la consignació en el Pressupost corrent per a la 
realització de la totalitat de la despesa i el seu termini d’execució no sigui superior a 
un any, però que, per causa del moment de l’adjudicació o disposició de la despesa, 
s’hagi d’acabar d’executar en l’exercici següent, la competència d’autorització i 
disposició s’ha de considerar a favor de l’òrgan competent en el cas d’haver-se 
executat tota la despesa durant l’exercici.  
 
6. Per al 2020, de conformitat amb l’article 174.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004 pel 
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que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals s’estableixen el 
següents projectes pluriennals d’inversió: 
 
 

  IMPORT ANUALITAT INVERSIÓ 

DESCRIPCIÓ TOTAL 2019 2020 2021 2022 2020 
Carril bici Cala d’Or – Cala 
Ferrera 

355.344,90 
 

85.986,26 269.358,64 
 

85.986,26 

Carrer Boulevard i Ariel Cala 
d’Or 703.679,69 

 
228.312,30 475.367,39 

 
228.312,30 

Edifici multifuncional C.d’Or 
fase 2 1.510.754,90 100.000,00 546.171,96 864.582,94 

 
546.171,96 

Transf.capital consorci rec. 
sociosanitaris centre dia 
Cala d’Or 500.748,68 

 
294.542,85 206.205,83 294.542,85 

 
 
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”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i set abstencions (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació. 
 
 
7.INFORMACIÓ DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A 30-6-2020 
 
La intervenció dóna compte de la informació de l’execució del pressupost i del 
moviment i situació de les operacions no pressupostàries de tresoreria a data 30-6-
2020, d’acord amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost, l’article 
207 del RDL 2/2014, de 5 de març, i la Regla 94 de la Instrucció de Comptabilitat.  
 
 
8.RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA MILLORA DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE SANTANYÍ 
 
Vist l’escrit de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de la conselleria 
de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, respecte de la renovació 
del conveni de col·laboració esmentat, de conformitat amb l’establert a la disposició 
addicional vuitena de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, que obliga a 
adaptar tots els convenis vigents.  
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Atès que aquesta renovació del conveni, adaptada als nous requisits establerts a la 
legislació assenyalada, permet que ABAQUA pugui prosseguir amb la gestió que 
realitza respecte a les instal·lacions de sanejament que afecten a aquest municipi. 
 
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i d’acord amb el dictamen 
favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat 
l’aprovació de la renovació d’aquest conveni.   
 
 
9.RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA MILLORA DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CALA FERRERA  
 
Vist l’escrit de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de la conselleria 
de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, respecte de la renovació 
del conveni de col·laboració esmentat, de conformitat amb l’establert a la disposició 
addicional vuitena de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, que obliga a 
adaptar tots els convenis vigents.  
 
Atès que aquesta renovació del conveni, adaptada als nous requisits establerts a la 
legislació assenyalada, permet que ABAQUA pugui prosseguir amb la gestió que 
realitza respecte a les instal·lacions de sanejament que afecten a aquest municipi. 
 
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i d’acord amb el dictamen 
favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat 
l’aprovació de la renovació d’aquest conveni.   
 
 
10.APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA 
 
Vista l’Ordenança esmentada, realitzada pels serveis tècnics municipals, per 
regular la tranquil·litat, la seguretat, la salubritat, l’ordre públic i l degut respecte i 
comportament de la comunitat veïnal d’aquest municipi, de la mateixa forma que té 
també l’obligació de mantenir el comportament cívic en l’àmbit públic respectant els 
béns i les instal·lacions i fent-ne un ús correcte, amb la finalitat de poder gaudir-ne 
sempre en perfecte estat d’ús i conservació. 
 
Atès l’informe de secretaria. 
 
La batlessa assenyala que s’afegeix un paràgraf a l’article 7 que diu “excepte els 
actes organitzats o autoritzats per l’Ajuntament”. 
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc abstencions 
(SUMA), l’aprovació i exposar al públic aquest acord pel termini de trenta dies, que 
serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi publicat íntegrament en el 
BOIB i fins que no hagi transcorregut el termini que assenyala l’article 113 de la Llei 
20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
Prèviament es voten les esmenes presentades per Jaume Amengual que no 
s’aproven per majoria de deu vots en contra (PP), cinc vots a favor (SUMA) i dues 
abstencions (PSIB-PSOE). 
 
Jaume Amengual presenta unes esmenes a aquesta ordenança.  
 
La batlessa manifesta que ja les podrien haver presentat abans i li sembla una falta 
de respecte presentar-les al mateix ple. Que ha de tractar aquestes esmenes amb 
els serveis tècnics i mirar-les bé. 
 
Jaume Amengual assenyala que n’ha parlat amb els serveis tècnics. 
 
 
11.MOCIÓ DEL PSIB-PSOE DE CANVI DE DIA I HORA DELS PLENS DE 
L’AJUNTAMENT  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El grupo municipal PSIB-PSOE por el municipio de Santanyí presenta esta moción 
para que sea discutida en el próximo pleno y pueda ser aceptada, si así se 
considera: 
  
-Solicitamos cambio de día y hora de los plenos del Ayuntamiento de Santanyí. El 
motivo por el cual se solicita ese cambio es por: la regidora Vega Escribano se 
tiene que traslladar desde Palma a Santanyí y el horario del bus (transporte público) 
no le es compatible. 
Por eso solicitamos el cambio los lunes a las 10:00 h”. 
 
S’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc vots en contra 
(SUMA), aprovar aquesta moció. 
 
 
Jaume Amengual sol·licita que es replantegin els vots ja que aquest canvi ocasiona 
molts de problemes a la resta de regidors, per la qual cosa presenta un escrit del 
col·legi on fa feina en el qual s’indiquen les pertorbacions que provoca el canvi. Que 
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a hores d’ara ja tenen els horaris adaptats a cada un dels centres educatius on 
treballen. 
 
La batlessa assenyala que s’han posat en contacte amb un dels centres escolars el 
municipi i els han dit que no hi ha cap problema. Que la nova regidora del PSOE ho 
demana per problemes de treball i transport i poder compaginar la feina de 
l’Ajuntament. 
 
 
12.MOCIÓ DE SUMA SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA A L’AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA  
 
Vista la moció de referència que diu:: 
 
“L’Agència de Defensa del Territori de Mallorca és un organisme autònom, de 
caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, 
amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions, per al 
desenvolupament, per part de l’administració del Consell de Mallorca, de les 
tasques d’inspecció, restauració de la legalitat i sanció en matèria d’urbanisme i 
litoral, així com de totes les altres competències que li assignen els seus Estatuts. 

 L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 
i 64.1 in fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears, els municipis de l’Illa de Mallorca podran delegar les competències 
d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell 
de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de defensa del territori de 
Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus Estatuts i en els 
corresponents convenis de delegació. 

 Una de les funcions que l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca té és 
l’exercici de les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de 
legalitat urbanística que els ajuntaments voluntàriament li deleguin, en les 
condicions que es determinin en els convenis de delegació corresponents. 

 El punt f de l’article 9 dels estatuts de l’Agència de Defensa del Territori de 
Mallorca fa referència a que un dels extrems que s’hauran d’incloure en els 
convenis de delegació serà “el programa d’atribució de les competències a 
l’Agència, amb indicació dels terminis en què es farà efectiu el traspàs i, en el seu 
cas, els expedients afectats per la transferència”. 
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 L’eficàcia de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca és clara i es pot 
comprovar en les seves actuacions amb motiu de protegir el territori d’actuacions 
indegudes i il·legals, que danyen el nostre poble i incompleixen la legalitat 
establerta en matèria urbanística. 

 Molts dels 53 municipis de l’illa de Mallorca, ja estan adherits mitjançant 
conveni amb l’Agència  de Defensa del Territori de Mallorca, estalviant així tràmits i 
tasques al personal de les entitats locals, moltes vegades insuficients per poder 
exercir tot allò que els correspon als ajuntaments. Algaida, Montuïri, Felanitx, 
Campos i Manacor són municipis dels voltants que ja s’hi han adherits, i Porreres 
ho  ha d’aprovar en el ple d’agost d’enguany. 

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

Primer. Sol·licitar al Consell de Mallorca la redacció d’un conveni de delegació de 
la competència de disciplina urbanística entre l’Ajuntament de Santanyí i l’Agència 
de Defensa del Territori de Mallorca. 

Segon. Incloure en el conveni de delegació tots els expedients iniciats, així com la 
gestió de les noves infraccions que es puguin detectar en el municipi. 

Tercer. Facultar la batlia de l’Ajuntament de Santanyí per signar els documents 
necessaris per tal de fer efectiva aquesta incorporació”. 

Atès l’informe de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria 
de deu vots en contra (PP), cinc vots a favor (SUMA) i dues abstencions (PSIB-
PSOE), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual manifesta que espera que es mantengui el dictamen favorable de 
la comissió informativa. Que hi ha molts d’ajuntaments a l’Agència, senyal que 
funciona bé. 
 
La batlessa assenyala que s’ha reunit amb els tècnics d’urbanisme i li digueren que 
no hi havia cap necessitat, que al sòl rústic el Consell en té totes les competències i 
que a l’urbà no és necessari. I que no som un municipi infractor i l’Agència de 
Disciplina sempre es pot subrogar.  
 
Jaume Amengual demana quants de recursos destina l’Ajuntament a control 
urbanístic. 
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La batlessa contesta que ho demani als serveis tècnics municipals. 
 
Jaume Amengual assenyala que a la zona des Pujols de s’Alqueria Blanca hi ha 
hagut moviments de terra i arbres tallats que han provocat rebombori. 
 
La batlessa assenyala que si hi ha una possible infracció és competència del 
Consell i de l’Agència. 
 
 
13.MOCIÓ CONJUNTA DEL PP I SUMA CONTRA L’ACORD ENTRE L’ESTAT I LA 
FEMP  
 
Vista la moció de referència que diu:: 
 
1.- L’Ajuntament de Santanyí demana la derogació de la Llei de sostenibilitat i 
racionalització de l’administració local i l’aprovació d’un marc legislatiu 
descentralitzador que respecti els ajuntaments, donant-los capacitat competencial i 
sobretot econòmica per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 
 
2.- L’Ajuntament de Santanyí demana que els ajuntaments puguin disposar sense 
coaccions i lliurement del 100% dels romanents de tresoreria i superàvits. 
 
3.- L’Ajuntament de Santanyí demana que els ajuntaments participin de forma 
significativa dels fons europeus per a la recuperació econòmica causada per la crisi 
de la COVID19. 
 
4.- L’Ajuntament de Santanyí farà arribar aquests acords al Congrés dels Diputats, 
al Senat, al Govern espanyol, al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les 
Illes Balears, a la FELIB i a la FEMP. 
 
5.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern Central a respectar i garantir 
l'autonomia que la Constitució Espanyola i les lleis donen als ens locals per a la 
gestió dels seus recursos. 
 
6.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern Central a flexibilitzar les regles de 
despesa per a que els ens locals puguin emprar en tota la seva extensió els seus 
superàvits i romanents per impulsar aquells serveis, mesures i infraestructures en 
els seus respectius municipis i per impulsar plans municipals de reactivació 
necessaris per superar la crisi causada per la Covid-19.  
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7. L’Ajuntament de Santanyí insta a la Presidenta del Govern Balear a defensar i 
donar suport als Ajuntaments de les Illes Balears en la defensa de la seva 
autonomia i interessos.  
 
8.- L’Ajuntament de Santanyí tramitarà quan s’estimi oportú la sortida de la FEMP, 
procediment recollit als articles 12, 13 i 14 del Reglament de Règim Intern de la 
FEMP”.  
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de quinze vots a favor (PP i SUMA) i dues abstencions (PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquesta moció.  
 
 
14.MOCIÓ DE SUMA PER A LA NORMALITZACIÓ I/O CORRECCIÓ D’ALGUNS 
NOMS DE CARRERS DE S’ALQUERIA BLANCA  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Atès que l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització 
Lingüística a les Illes Balears indica que correspon als ajuntaments determinar el 
nom de les vies urbanes. 

Atès que en l’apartat 1 de l’article 15 de la mateixa llei s’indica textualment que “la 
retolació pública es farà en llengua catalana, acompanyada si calgués de signes 
gràfics que en facilitin la comprensió als no catalanoparlants”.  

Atès que, més de trenta anys després de la llei de Normalització Lingüística, en el 
poble de S’Alqueria Blanca figuren encara plaques de noms de places i carrers 
escrits en llengua castellana, com els següents: Plaza San José, Calle San Roque, 
Calle Quintana, Calle Santiago Rusiñol, etc. 

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

1r-. El ple de l’Ajuntament de Santanyí es compromet a procedir a canviar totes les  
plaques de places i carrers pendents de normalitzar o que continguin errors 
ortogràfics en el termini d’un mes, a partir de la data de l’assoliment d’aquest acord. 

2n-. El ple de l’Ajuntament de Santanyí es compromet a fer les gestions 
necessàries per a que els noms de places i carrers del municipi siguin normalitzats 
i/o corregits en tots els organismes corresponents”. 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
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Jaume Amengual assenyala que està content perquè de moment ja han aconseguit 
arreglar els noms dels carrers des Llombards, Santanyí i s’Alqueria Blanca i 
continuaran fent feina en aquesta qüestió. 
 
 
15.MOCIÓ DEL PP DE REBUIG DE LA CONFISCACIÓ PER PART DE L’ESTAT 
DEL SUPERÀVIT MUNICIPAL DEL NOSTRE AJUNTAMENT  
 
Es retira aquesta moció. 
 

 
16.MOCIÓ DEL PP DE CONDEMNA DELS ACTES VANDÀLICS PERPETRATS AL 
NOSTRE MUNICIPI  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 

“Davant el succés ocorregut el passat mes de juliol en què diversos espais, públics i 
privats, del nostre municipi foren atacats amb pintades contra el turisme. 
 
Atès que els pobles i ciutats han de ser espais de convivència, on el respecte, la 
tolerància i la llibertat de les persones són i han de ser l’eix principal per a la 
cohesió social. 
 
Atès que en cap cas i en cap concepte es poden tolerar actes vandàlics de 
qualsevol tipus contra cap persona física, institució, empreses, comerços i, en 
definitiva, contra res ni ningú. 
 
Atès que els actes vandàlics no tenen cabuda al nostre municipi, ni en el nostre 
ordenament jurídic. 
 
 Atès que la seguretat pública és un fet que ens implica i afecta a tothom, i per tant 
cal que seguim fent feina perquè la convivència al nostre municipi segueixi com fins 
ara.  
 
És per tot això que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Condemnar els actes vandàlics que qualsevol col·lectiu hagi realitzat i 
realitzi al nostre municipi i atempti contra la convivència i la llibertat de les persones. 
 
SEGON.- Mostrar el nostre suport a les persones, empreses, comerços i, en 
general, a tothom que hagi patit actes vandàlics al nostre municipi”. 
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
 
17.APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 21 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020   
 
Vista la proposta que diu:.  
 

“ASSUMPTE: PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 21 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2020 (EXT 02/20) 
 
1.Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 17 d’agost 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 17 d’agost 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 35 a 38 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base 11 de les bases d’execució del pressupost per 
a 2018, la Batlia proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost d’aquest 
Ajuntament per a la concessió de crèdits extraordinaris, d’acord amb el següent detall: 
 
ALTES 

Descripció Aplicació Import Finançament 

Magatzem es LLombards 11 93301 62204 02  415.081,28 Romanent TDG 

  
415.081,28 

 
 

 
FINANÇAMENT 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ  IMPORT 

87000 Romanent TDG 415.081,28€ 
 

 

 
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 
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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”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de quinze vots a favor (PP i SUMA) i dues abstencions (PSIB-
PSOE), l’aprovació. 
 
Jaume Amengual manifesta que aquesta inversió ja estava prevista. 
 
 
Seguidament i per unanimitat s’aprova declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
el punt següent: 
 
 
18.APROVACIÓ DE L’ACORD MITJANÇANT EL QUAL ES REGULA LA 
JORNADA LABORAL, ELS HORARIS GENERALS I ESPECIALS, LLICÈNCIES, 
PERMISOS, VACANCES I COMPENSACIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
 
Vista la proposta que diu: 

“Vist l'acord adoptat en la Mesa General de l'Ajuntament de Santanyí de dia 21 
d'agost de 2020, pel qual s’acorda per unanimitat les regles que regulen la jornada, 
l'horari general i especial, les llicències, compensacions i permisos de personal de 
l'Ajuntament de Santanyí. 

Vist l'informe del secretari de la corporació de data 24 d'agost de 2020, pel qual 
informa favorablement sobre l'acord anterior. 

Per tot això, vinc a proposar al Ple de la Corporació l'adopció del següent ACORD: 

Aprovar l'acord col·lectiu que regula la jornada laboral, els horaris generals i 
especials, llicències, permisos, vacances i compensacions de el personal al servei 
de l'Ajuntament de Santanyí” 

S’aprova per unanimitat. 
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19.- DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 

19-a) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 1 de juliol de 2020, de l’expedient núm. 17/2020 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2020, per transferència de crèdits.  
 
19-b) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 20 de juliol de 2020, de l’expedient núm. 18/2020 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2020, per generació de crèdits (GEN-05/2020). 
 
19-c) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 20 de juliol de 2020, de l’expedient núm. 19/2020 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2020, per transferència de crèdits (TRA-07/2020). 
 
19-d) En compliment del que preveu la Llei 15/2012 de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, la  intervenció d’aquest Ajuntament 
presenta el 2n trimestre de l’any 2020, al mateix temps que el compte 413 
d’operacions pendents d’aplicació al pressupost. Aquesta documentació s’ha 
tramès als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
 
20.CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
No es planteja cap qüestió. 
 
 
21.PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual presenta les següents preguntes: 
 
“1)    Ens trobam a dia d’avui afrontant l’inici d’una segona onada de la covid-19. A 
nivell de crisi sanitària és tot un repte per a la tota societat. També ens enfrontam a 
un hivern llarg on moltes famílies i empreses tenen i tendran dificultats 
econòmiques greus. A més, sortim d’un temporada turística gairebé inexistent i no 
podem preveure com serà la temporada que ve: els experts auguren que la crisi 
sanitària pot durà dos anys. Amb aquesta situació, trobam que és el moment de 
demanar a l’equip de govern d’aquest Ajuntament quines mesures té a punt per 
posar ja en marxa o quines ha iniciat: 
 
A la moció aprovada al plenari del mes d’abril, sobre la implantació de mesures 
municipals contra els efectes de la covid-19, establir estudiar possibles 
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ajornaments, exempcions o bonificacions dels diferents impostos i taxes municipals 
que s’adaptin a la normativa vigent. Què s’ha fet o què és té previst? 
 
A la mateixa moció, continuar amb el programa de polítiques actives per reactivar el 
comerç local. Què s’ha fet o què es té previst? 
 
A la mateixa moció, i davant l’inici de curs, s’ha pogut millorar el desenvolupament 
d’infraestructures tecnològiques per disminuir les desigualtats en l’accés i l’ús de les 
TIC? 
 
2)    Per altra banda, hem pogut llegir a les actes de Juntes de Govern que ja hi ha 
hagut demandes d’ajuts d’empresaris del terme a títol personal. Aquestes han estat 
denegades i a la justificació hem pogut llegir: “està en marxa establir una nova línia 
de subvencions”. Poden explicar quines són aquestes línies de subvencions? 
 
3)   Com tenen previst afrontar la necessitat d'augmentar la neteja a les escoles? 
 
4)    La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat s’ha posat a disposició 
dels municipis de Mallorca per assessorar-los en matèria de redacció de plans de 
prevenció d’incendis, campanyes de sensibilització o instal·lació de calderes de 
biomassa. Pregam que es faci ús d’aquesta línea de subvenció. 
 
. Més concretament, les actuacions subvencionables són: 
- Redacció de projectes (inclourien projectes per a infraestructures de defensa 
contra incendis forestals, com franges de protecció en interfase urbà-forestal o 
dipòsits). 
- Redacció de plans d’incendis (inclourien plans de prevenció d’incendis forestals o 
d’autoprotecció d’urbanitzacions en zones d’alt risc per incendi forestal). 
- Realització de campanyes de sensibilització davant el risc d’incendis forestals, 
especialment entre escolars, gestors del territori i residents confrontants amb 
terrenys forestals. 
 
Hem de tenir en compte que, el 2019 i el maig d’enguany, la Fiscalia General de 
l’Estat va enviar oficis als ajuntaments a través de la Federació de Municipis i 
Províncies recordant l’obligació que tenen els ajuntaments de disposar de Plans de 
Prevenció d’Incendis Forestals, i recordant les conseqüències jurídiques que pot 
suposar el no disposar-ne. 
 
5)    El mes de febrer passat es va aprovar el projecte de miradors per a Cala d’Or i 
la resta de municipi. Ens agradaría saber com es troba aquest projecte a dia d'avui i 
quines han estat les gestions del govern fins ara. 
 



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

26 
 

 

6)    El paviment del carrer de na Rengo de Cala Santanyí es troba en molt mal 
estat. Feim arribar la petició de veïnats de la zona de posar-hi remei quan abans 
millor. 
 
7)    Al portal de transparència no apareixen les actes de sessions plenàries del 
2020. Pregam que s’hi incloguin així com tota altra información relacionada amb els 
regidors d’aquest ajuntament. 
 
8)    En relació a la massificació de S'almonia: veïnats de la zona en qüestió ens 
han fet arribar el document que varen tractar amb la batlessa. Se’ns ha demanat 
per una sol·licitud d’aquest ajuntament al Consell demanant “Bé d’interès general” 
pel parking de la zona. Si ens pogués explicar quan s’ha enviat aquest projecte al 
Consell i en què consisteix exactament. 
 
La batlessa manifesta que les contestaran al proper ple perquè no les han 
presentades prèviament. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 10,34 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


