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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DILLUNS DIA 26 D’OCTUBRE DE 2020  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-sis d’octubre 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 majoria de la Corporació 
municipal, per celebrar sessió ordinària i pública. Quan són les 10 hores, la 
Presidència declara obert l’acte. Hi manquen Cristian García Fernánez i Antònia 
Suau Sbert que han justificat la seva absència. 
 
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) 
Bárbara Concepció Rigo Cabot (SUMA)  
Miquel Rigo Rosselló (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 ES CAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de dia 27 d’agost de 2020. 
 
 
2.DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
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Es dóna compte dels decrets 533/2020, de data 24 d’agost de 2020, fins al 
742/2020, de data 22 d’octubre de 2020, del Llibre de resolucions generals de la 
batia. 
 
 
3.APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ  D’ORDENANCES FISCALS 
2021 
 
Vista la proposta que diu: 
 

“APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS AJUNTAMENT 

DE SANTANYÍ EXERCICI 2021. 

 
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 les 
ordenances fiscal 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. 

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, 
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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 2021 
formulada s’estableixen com a criteris: 
 
OF DESCRIPCIÓ Modificació proposada 
OF.I03 Impost sobre 

Béns Inmobles 
Disminució del tipus de gravamen de l’IBI urbana en un 
2% (queda fixat en 0,671%). 

OF.T12 Taxa expedició 
documents 
administratius 

Modificació tarifa expedició cèdules i certificats 
urbanístics 

 

De conformitat amb l’article 72 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 establert com a 
tipus impositiu de l’IBI urbana  el 0,685%. 
La pandèmia originada per la COVID-19 al març del 2020 ha provocat que la 
situació de moltes economies tant domèstiques com empresarials s’hagin vist 
deteriorades. L’Ajuntament compta amb unes finances sanejades, el que li permet a 
aquests moments la baixada d’aquest tipus impositiu en un 2%, passant a ser el 
tipus aplicable el 0,671% per als immobles de naturalesa urbana. 
 
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 expedició de documents administratius. 
La modificació ve donada pels canvis en les tarifes d’expedició de certificats 
urbanístics i de cèdules urbanístiques. Els certificats urbanístics passen d’una tarifa 
de 12,50€ a 20€ i les cèdules urbanístiques passen d’una tarifa de 12,50€ a 40€. 
Aquestes tarifes s’havien mantengut inalterades per part de l’Ajuntament durant una 
vintena d’anys, sense tenir en compte l’augment dels costs tant materials com per 
la intervenció dels tècnics municipals en la seva elaboració. Per tant, es tracta 
d’establir unes tarifes més adequades als costs reals que es produeixen en 
l’elaboració dels certificats i cèdules urbanístiques. 
 
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 per a l’exercici de 2021 i següents la modificació 
de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

 
OF.I03 Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
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L’article 2 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 2. Tipus de gravamen. 
De conformitat amb el previst a l’article 72 del RD Legislatiu 2/2004, el tipus de 
gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable en aquest municipi queda 
fixat amb els termes següents: 
 
1. El tipus de gravamen als béns de naturalesa urbana es fixa en el 0,671%. 
2. El tipus de gravamen als béns de naturalesa rústica es fixa en el 0,300%. 
 
  
OF.T12  Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 
 
L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
Article 6 Tarifa 
La tarifa a la qual es refereix l’article anterior s’estructura en els següents epígrafs: 
 
CONCEPTE     EUROS 
EPÍGRAF 1. CERTIFICACIONS I INSTÀNCIES:  
Cada certificació expedida de documents o acords municipals.  

      1,00 
Diligència de confrontació de documents       1,00 

 
Certificacions de convivència i de residència       1,00 
Certificats d’antiguitat i urbanístics per autoritzacions de l’administració 
de costes que correspongui. 

    93,50 

EPÍGRAF 2. EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS:  
Certificacions i informes en expedients de traspassos, d’obertura o 
similars de locals 

      1,50 

Certificació de serveis urbanístics (informe jurídic més informe tècnic 
amb visita). 

    32,00 

Certificats urbanístics     20,00 
Obtenció de cèdula urbanística     40,00 
Consultes sobre ordenances d’edificació      3,50 
Per la tramitació  municipal d’un expedient davant la Comissió Insular 
d’Urbanisme d’autorització de habitatges unifamiliars o declaracions 
d’interès social, quant es sol·liciti mitjançant estudi previ o avantprojecte 

  125,00 

EPÍGRAF 3. ALTRES DOCUMENTS  
Informes que requereixin  informe previ de la Policia Local     17,00 
 
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 
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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 unanimitat l’aprovació. 
 
Jaume Amengual exposa que s’hagués pogut baixar més l’IBI si s’haguessin baixat 
els pressuposts de festes, les despeses de protocol o els sous dels dos alts càrrecs 
de Semdesa, entre d’altres.  
 
La batlessa manifesta que els pressuposts es fan d’acord amb els ingressos i s’ha 
de mirar el màxim que es pot baixar. 
 
Maria Monserrat indica que estan treballant amb els pressuposts del 2021 i que 
s’adaptaran a les necessitats actuals, que no poden abaixar més els imposts 
perquè han partit de les despeses obligatòries a què han de fer front, i que per a la 
baixada de l’IBI s’ha de tenir en compte partides de despeses que són obligatòries i 
no es poden baixar. 
 
Jaume Amengual assenyala que podrien haver donat còpia dels informes. 
 
Maria Monserrat contesta que quan vegin el pressupost de l’any que els tendran 
perquè ara són esborranys per fer feina. 
 
La batlessa exposa que espera que a la seva moció tengui un estudi fet, perquè 
cada dècima de baixada són 90.000 €. 
  
 
4.APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 25 DE DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL D’ENGUANY 
 
Vista la proposta que diu: 
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“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 25 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2020 (CE 03-2020) 

 
1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 13 d’octubre 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 13 d’octubre 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 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 a la concessió de crèdits extraordinaris, d’acord amb el següent detall: 
 
DESPESES 

 

Aplicació Pressupost. Descripció Import € 
20-33803-22699-02 Festes Patronals i Populars Santanyí 4.652,86 
20-33805-22699-02 Festes Patronals i Populars Alqueria 10.756,81 
20-33807-22699-02 Festes Patronals i Populars Portopetro 495,00 
20-33808-22699-02 Festes Patronals i Populars C. Figuera 1.106,81 
20-33809-22699-02 Festes Patronals i Populars Llombards 707,18 
20-33816-22699-02 Festes terme, Cap d'any i Reis 4.598,86 
20-33817-22699-02 Festes terme Sa Rua i Sant Antoni 3.605,86 
14-33301-22100-02 Energia Elèctrica Centres Culturals 837,03 
14-33401-22609-02 Fons Cultural 3.961,77 
16-33405-22609-02 Escola de Música 5.097,46 
17-34201-22101-02 Aigua Instal·lacions Esportives 20,93 
17-34201-21009-02 Manteniment Instal·lacions Esportives 544,50 
17-34101-22609-02 Despeses diverses esportives 2.063,83 

 
TOTAL 38.448,90 

 
 
FINANÇAMENT 
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Aplicació Pressupost. Descripció Import € 
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 38.448,90 

 
TOTAL 38.448,90 

 
 

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 dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i tres abstencions 
(SUMA), l’aprovació. 
 
Jaume Amengual manifesta que per pagar aquests 38.000 € s’han hagut de llevar 
de festes,el que vol dir que al seu dia no es varen distribuir bé els doblers i més 
tenint en compte el reconeixement extrajudicial del punt següent.  
 
La batlessa assenyala que tenen factures del 2017 i que vista la situació actual han 
cercat tot el que devien i que s’hi han de fer més reconeixements els faran. 
 
Jaume Amengual indica que està d’acord que sí s’han de pagar, que n’hi ha de 
2017, però que la majoria són del 2020. 
 
La batlessa contesta que n’hi ha fins i tot des de l’any 2014. 
 
 
5.APROVACIÓ DE FACTURES PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA AL PLE DE L’AJUNTAMENT LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE FACTURES D’EXERCICIS 
ANTERIORS SENSE CRÈDIT PRESSUPOSTARI PEL PROCEDIMENT DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
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Vist l’article 60.2 del RD 500/1990 de 20 d’abril i d’acord amb les bases 37 i 40 de 
les bases  d’execució del Pressupost vigent per a l’exercici 2020 de l’Ajuntament de 
Santanyí, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Aprovar la despesa corresponent a les factures no imputades al pressupost de 
2019 per falta de consignació pressupostària per un import de 38.448,90 euros 
condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit MC 25/2020 (CE 03-
2020), d’acord amb el següent detall: 
 
TERCER D.FACTURA DESCRIPCIÓ IMPORT 
EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 21/04/2017 CULTURA(EXPOSICIO NAUZET MAYOR 21-4-17):4 BOTELLES 18,68 

ENDESA ENERGIA SAU 05/07/2019 JULIOL'19.CENTRES CULTURALS I CIVICS.S.ELÈCTRIC 837,03 

GUILLERMO RODRÍGUEZ ESPINOSA  18/09/2019 MEDALLA D'OR SANT.:REDACCIÓ INFORME MIQUEL ADROVER 340,00 

RADIO POPULAR S.A (COPE) 30/11/2019 FESTES SANT ANDREU '19: PUBLICITAT RADIO 1.936,00 

RAFAEL RIERA RIERA 20/01/2020 CONCERT 8-12-19 CONCERT SET-CENTS ANYS CANT SIBIL. 530,00 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 SES CASES NOVES 14-11-2017:4 CAPSES BARQUILLO I  6,82 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 PRESENTACIO LLIBRE "DAVANT EL FOLGOR"29-08-2018" 7,94 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 EXPOSICO POSIDONIA 07-08-2018:3 BOTELLES VI VORAMA 17,38 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 REUNIO PREGO FESTES SANT JAUME 2018:4 BOTELLES  29,99 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 SES CASES NOVES (EXPOSICIONS VARIES 22-3-2018):12  36,15 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 EXPOSICIO CRESPI ALEMANY 11-7-2018:50 BOTELLES 38,28 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 EXPOSICIÓ "FRAGMENTOS D'ARNE MACHEL" 7-9-2018: 40,69 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 SA FIRA 2017 (REFRIGERI EXPOSICIO SES CASES NOVES) 58,41 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 EXPOSICIÓ TROBADA PINTORS 6-9-2018:10 BOTELLES SUC 84,56 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 PREMI FCO.BERNAREGGI 16-11-2017 (REFRIGERI): 133,47 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 SA FIRA 17-10-2018 (REFRIGERI EXPOSICIO):2 PAQUETS 194,57 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 EXPOSICIO MARCELO VIQUEZ,2-3-2018 (REFRIGERI): 351,40 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 CULTURA(EXPOSICIÓ TONI BOMBO 2018):2 BOTELLES CAVA 33,01 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 JORNADES D'ESTUDIS LOCALS LLOMBARDS 16-11-18: 104,42 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 BETLEM VIVENT 2017 SES CASES NOVES: 3 BOTELLES  641,53 

INGRID COLOMINAS BONTEMPELLI 20/12/2019 CONCERT CORAL E.MUSICA ESGLESIA LLOMB.(REFRIG):2 48,40 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 29/02/2020 CURSA DELS REIS 2019 SANTANYI: 600 BOTELLES AIGUA  479,87 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 11/04/2017 DIJOUS SANT 2017:6 BOTELLES VI CAN RUBI NEGRE,8 36,41 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTA INFANTIL SANT ROC 2018(CONTACONTES): 140,57 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTA INMACULADA LLOMBARDS 2017:1 KG CROQUETES I  220,00 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 05/01/2019 FESTA REIS '19 ALQ.(REFRIGERI): PIZZES, COQUES 202,65 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTA REIS 2019 ALQUERIA: 5 PAQUETS SERVILLETES, 50,83 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTA S.JOSEP ALQUERIA 2018:12 BOTELLES CAVA JUVE  134,28 

SEEMANN SUB ESPAÑA SL. 19/08/2019 FESTES C.FIG.NETEJA PLATGES(19/08/19):EQUIPO BU 674,92 
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EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 FESTES C.FIGUERA'18 (PROCESSÓ16/07):BOTELLES AIGUA 10,89 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 17/03/2020 FESTES CALA FIGUERA 2018:3 BOTELLES COCA COLA 2LTS 116,10 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/01/2017 FESTES NADAL 2016:80 LOTS DE TORRO (BARRES TRUFA, 308,00 

PINTUREX SANTANYI SL 31/12/2019 FESTES NADAL ALQ.(XOCOLATADA GENT GRAN):300 CULLE 38,93 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES NADAL ALQUERIA 2017 (AGUINALDOS):108  761,83 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES NADAL ALQUERIA 2018 (AGUINALDOS):80 UDS  384,56 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES NADAL LLOMBARS 2017 (GENT GRAN):24 UD.  63,10 

ALBERT ADROVER AMENGUAL 29/11/2019 FESTES NADAL'19 CALA D'OR:120 KG CARAMELS  409,20 

SEANMA S.L 20/05/2020 FESTES NADAL'19.PARE NOEL C.FIGUERA:NETEJA VESTIT, 134,00 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 19/04/2019 FESTES PASQUA '19 ALQ.(VIA CRUCIS):PIZZES, COQUES, 209,58 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES PASQUA 2018 ALQUERIA (BALL DE SALES):3 PAQ. 17,99 

DISTRIBUIDORA BAVI 2006,SL 29/06/2020 FESTES REIS ES LLOMBARDS 2015: BOTIFARRONS,FORMATG 91,74 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ANTONI 2018 ALQUERIA:275 BANDEJAS CARN  907,50 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ANTONI ALQUERIA 2018:108 CAPSES GALLETES  550,43 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.DOMINGO 2019 (CURSA):5,80 KG SOBRASSADA 168,33 

PINTUREX SANTANYI SL 31/07/2019 FESTES S.JAUME (GIMCAMA)T:ARANDELES, ARMARI, 109,63 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.JAUME 2018 (CARRERES):900 BOTELLES AIGUA  724,23 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.JAUME 2019 (BERENAR CURSA BICICLETES):75 495,00 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 20/12/2019 FESTES S.JOAN 2018 P.PETRO:150 PLATS DE PA AMB OLI 825,00 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ROC (PASSETJADA AMB CARROS MONDRAGO) 2018 1.650,00 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ROC 2018 (BERENAR AMB CARROS MONDRAGO): 476,05 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ROC 2018 (BERENAR BANDES MUSICA SANT. I  135,02 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ROC 2018 (BERENAR SOPAR GENT GRAN): 1.100,00 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 FESTES S.ROC 2018 (GIMKAMA):5 PAQ.SERVILLETES,5  290,78 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ROC 2018 (JOCS INFANTILS):18 BOTELLES  66,64 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ROC 2018 (SOPAR PA AMB OLI):950 PLATS PA 3.135,00 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ROC 2018 (VOLTA CICLISTA):24 BOTELLES  574,34 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES S.ROC 2018:36 BOTELLES AIGUA 1,5LTS FONT  1.082,57 

SOCIEDAD GENERAL AUTORES ESPAÑA 29/11/2018 FESTES S.ROC:DRETS AUTOR ACTUAC ES REVETLERS 14-8- 53,85 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 27/04/2020 FESTES SANT JAUME '19 (CURSA SANTANYI):AIGUA,FRUIT 743,74 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 22/04/2020 FESTES SANT JAUME '19 (CURSA): COMPRA EXTRA D'AIGU 309,22 

MIQUEL RIGO MONSERRAT 26/02/2020 FESTES SANT JAUME '19 (SANTANYI): CAPARROT 40,00 

IVAN NEVADO MAYA 26/02/2020 FESTES SANT JAUME '19 (SANTANYI): CAPARROT 40,00 

COMTWO, S.L. 31/07/2019 FESTES SANT JAUME'19:BANNER PUBLICITAT FESTES AL M 605,00 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 31/10/2019 FESTES SANT ROC '19 ALQ.(FESTA GENT GRAN): COQUES  233,75 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 31/10/2019 FESTES SANT ROC '19 ALQ.(PAELLES):BRAZOS DE GITANO 143,00 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 FESTES SANT ROC 2018: 48 BOTELLES AIGUA FONT VELLA 146,23 

SOCIEDAD GENERAL AUTORES ESPAÑA 27/03/2020 FESTES SANT ROC'18.OBRA TEATRE CALABRUIX:DRETS D'A 114,94 
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SEBASTIA RIGO ALOU 16/08/2019 FESTES SANT ROC'19 (REFRESC):BOCADILLOS, PIZZES, E 311,95 

SEBASTIA RIGO ALOU 13/08/2019 FESTES SANT ROC'19 ALQ(GENT GRAN):300 PANADES CARN 414,90 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 31/10/2019 FESTES SANT ROC'19 ALQ(PROVA PESCA):COQUES TRAMPÓ  55,00 

SEBASTIA RIGO ALOU 15/08/2019 FESTES SANT ROC'19 ALQ.(CICLISTES):10 BARRAS PAN,  69,20 

SEBASTIA RIGO ALOU 12/08/2019 FESTES SANT ROC'19 ALQ.(FUTBOL):6 PIZZES,1 ENSAÏMA 145,15 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 31/10/2019 FESTES SANT ROC'19 ALQ.(REFRIGERI 16/08): PANADES, 609,95 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 31/10/2019 FESTES SANT ROC'19 ALQ.(REFRIGERI PARTIT FUTBOL) 105,60 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 12/12/2019 FESTES SANT ROC'19 ALQ.(REVETLERS): REFRIG.MUSICS 73,15 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 19/03/2020 FESTES ST.JAUME'19 (BANDA MÚSICA):36 BOTELLES AIGU 22,18 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 19/03/2019 FESTES ST.JOSEP ALQ.19/03/19 (REFRIG.):COQUES I 314,60 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 31/10/2019 FESTES ST.ROC'19 ALQ.(ANADA CARROS MONDRAGÓ): PA 44,72 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 MERCADET NADAL ALQUERIA 2017(XOCOLATADA):18  78,73 

SERSOPALMA 2006, S.L.U. 19/12/2019 MERCADET NADAL ALQUERIA:LLOGUER 13 CARPES 2.359,50 

SEBASTIA RIGO ALOU 09/08/2019 PREGÓ '19 ALQ.:16 AGUAS PEQUEÑAS, 1 AGUA GRANDE  16,30 

SEBASTIA RIGO ALOU 02/01/2019 REIS '19.REUNIÓ REIS ALQ.:COCA-COLA, AGUA, NESTEA, 9,35 

SEBASTIA RIGO ALOU 02/03/2019 RUA '19 ALQ.:3 COCAS CUARTO  61,85 

FORN I PASTISSERIA TERRASA S.L. 02/03/2019 RUA ALQUERIA.02/03/19:COQUES PER PARTICIPANTS  51,43 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 RUA ES LLOMBARDS 2018:2 PAQUETS TASSONS MICAL DE  104,95 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 31/03/2017 SA RUA ALQUERIA 2017:50 BOTELLES LLET,42 CHOCOLATE 327,71 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 SA RUA ALQUERIA 2018:18 BOTELLES AIGUA, 320,76 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 25/02/2017 SA RUA ES LLOMBARDS 2017:30 BARRES CHOCOLATE VALOR 105,47 

SEBASTIA RIGO ALOU 19/01/2019 SANT ANTONI'19 ALQ:5 ENSAIMADAS 1/2, 10 PAN BLANCO 106,65 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 SOPAR ALQUERIA 29-6-2018:3 BOTELLES OLI ROSSELLÓ  171,64 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 29/01/2017 XOCOLATADA GENT GRAN LLOMBARDS 2016: 32 TABLETES 75,68 

DISTRIBUIDORA BAVI 2006,SL 06/12/2014 FESTES INMACULADA ES LLOMBARDS 2014:FORMATGE GRIMA 71,33 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 18/03/2020 ACTE INNAGURAL DE L'EMMS 2019 :2 PAQUETS SERVILLE- 254,60 

GABRIEL SALLERAS JULIA 02/12/2019 DINAR BANDA DE MÚSICA: 138 SERVEIS PAELLA I VARIS 1.442,10 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 16/04/2018 BERENAR BANDA DE MUSICA 16-4-2018:4 COCA COLA 2LTS 16,61 

BORACARI PORTO SL 26/02/2019 B.MUSICA SANT.: 50 MENUS 1.250,15 

ANTONIO MARTI ROSSELLO 17/03/2019 B.MUSICA(TROBADA BANDES): DINAR DE PAELLA 200 RAC- 2.134,00 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 02/04/2017 DIADA FUTBOL ESCOLAR CALA D'OR 02-4-2017: 203,55 

EDAM SL 05/03/2019 FEBRER'19.CAMP FUTBOL C.D'OR:QUOTA DE SERVEI  20,93 

SEBASTIA SASTRE RIGO 30/11/2019 CAMP FUTBOL SANTANYI:PINTAR VERJAS DE HIERRO Y CAS 544,50 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 JORNADA ESCOLAR FUTBOLET 2017:100 BOTELLES AIGUA  198,39 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 JORNADA BASQUET 2017:70 BOTELLES AIGUA 50CL,70  203,28 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 TORNEIG ESCOLAR MINI BASQUET MASCULI DE NADAL 2017 356,18 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 CURSA ALQUERIA 2017: 1.000 BOTELLES AIGUA GOURMET  545,68 

EXCLUSIVAS CARNICAS REUNIDAS SL 30/03/2020 CURSA ES LLOMBARDS 2018: 600 BOTELLES AIGUA GOUR- 556,75 
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TOTAL 38.448,90 

 
 
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 tres abstencions 
(SUMA), l’aprovació. 
 
 
6.RECTIFICACIÓ D’ERRORS DE L’ACORD DE 7-8-2020 QUE REGULA 
ASPECTES DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 
 
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, i aprovat en sessió plenària de 27 d’agost de 2020, 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 
Santanyí.  
 
Vist que se n’ha detectat error material i, en virtut de l’Article 109.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en el qual s’estableix que “Les Administracions Públiques podran, així 
mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Ordenar la rectificació dels errors materials observats en els articles 20.1 i 
20.4 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 Santanyí. 
 
Article 20.1. Cap de Policia  
 
ALLÀ ON DIU: 
“L’horari,amb caràcter ordinari, serà de dilluns a divendres de les 07.00 h a les 
14.30 h, amb una flexibilitat horària de les 06:00 h a les 16:30 h.” 
 
HA DE DIR: 
“L’horari,amb caràcter ordinari, serà de dilluns a divendres de les 07.00 h a les 
14.00 h, amb una flexibilitat horària de les 06:00 h a les 16:30 h.” 
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Article 20.4. Policia de barri de Santanyí  
 
ALLÀ ON DIU: 
“a) Torn de matí: de les 7.00 h a les 14.30 h, de dimarts a dissabte.” 
 
HA DE DIR: 
“a) Torn de matí: de les 7.00 h a les 14.00 h, de dimarts a dissabte.” 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
 
7.APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
Vista l’Ordenança esmentada, aprovada en el Ple del mes d’agost d’enguany, que 
una vegada exposada al públic en el termini reglamentari ha tingut una al·legació 
del grup municipal de SUMA que diu: 

“Jaume Amengual Bonet, amb DNI 41523795D, portaveu del grup municipal 
SUMA-Candidatura Local d’aquest ajuntament, presenta les següents 
al·legacions a l’Ordenança Reguladora de la Convivència Ciutadana, aprovada 
inicialment en el ple de dia 27 d’agost de 2020. 

Article 7  

Punt 4: s’hauria de crear i aprovar una ordenança de renous on quedàs especificat 
exactament quan un renou és considerat molèstia.  

Afegir:  

• Es prohibeix, des de les 22.00 fins a les 8.00, deixar en patis, terrasses, galeries i 
balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits, 
cants i altres activitats destorbin el descans dels veïns.  

• Càrrega i descàrrega. 1. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, 
la manipulació́ de caixes, contenidors, materials de construcció́ i accions similars es 
prohibeixen de les 22.00 fins a les 7.00. S'exceptuen les operacions nocturnes de 
recollida d'escombraries i de neteja, que hauran d'adoptar les mesures necessàries 
per reduir al mínim el nivell de pertorbació́ de la tranquil·litat ciutadana. També́ 
s’exceptuen les activitat amb autorització́ expressa.  
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◦ L'Ajuntament podrà obligar a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar les 
molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que se'n justifiqui la 
conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.  

• Treballs a la via pública i obres. Els treballs realitzats en la via pública i en la 
construcció́ se subjectaran a les següents prescripcions:  

◦ L'horari de treball estarà comprès entre les 8.00 i les 20.00 de dilluns a dissabte 
excepte festius.  

◦ S'hauran d'adoptar les mesures oportunes per no superar els límits del respecte 
als altres.  

• Establiments públics: han de complir la normativa que regula la seva activitat i, 
així ́ i tot, no han de fer renous que destorbin el descans dels veïns durant l’horari 
nocturn.  

Article 14  

Punt 4: on posa «qualsevol recipient de beguda» hauria de posar «qualsevol 
recipient de beguda o menjar»  

Punt 5: Afegir: L’oportuna autorització́ manté́ la prohibició́ de tirar a terra o depositar 
en la via pública recipients de begudes o menjar com ara llaunes, botelles, tassons, 
o qualsevol altre objecte.  

Article 17 Afegir:  

 Els posseïdors d'animals han d'adoptar mesures perquè̀ no embrutin amb les 
deposicions fecals la via pública, els elements estructurals, i el mobiliari urbà̀ 
i per evitar miccions en les façanes d'edificis, els elements estructurals i el 
mobiliari urbà̀.  

 El posseïdor de l'animal està obligat a recollir i retirar els excrements de 
l'animal immediatament i de forma convenient, netejar, si fos necessari, la 
part de via pública, element estructural o mobiliari urbà̀ que hagués resultat 
afectat.  

 Les deposicions recollides s'han de posar de forma higiènicament correcta (a 
dintre de bosses o altres embolcalls impermeables) a les papereres, en 
bosses d'escombraries domiciliàries o en d'altres elements que l'autoritat 
municipal pugui indicar .  

 Queda prohibit llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries 
enceses a les papereres ni les apagades al terra.  
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 Els gossos no podran accedir a les zones enjardinades, als parcs i zones de 
jocs infantils.  

Article 16  

Afegir:  

Repartiment de publicitat. Es prohibeix el repartiment, l'escampament i el 
llançament de tota mena publicitat (fulls volants, programes, fullets, 
adhesius, i materials similars) a la via pública, la seva col·locació́ a 
parabrises de cotxes o mitjançant procediments similars. En seran 
excepcions els casos que autoritzi l'Alcaldia”. 

Atès l’informe del cap de la policia local i després d’un extens debat sobre cada 
punt i diverses votacions, a més de que hi ha propostes que ja estan regulades en 
altres Ordenances municipals, especialment a la de neteja i deixalles; s’aprova per 
unanimitat el següent: 

Incloure a l’article 14: 

Punt 4: on posa «qualsevol recipient de beguda» hauria de posar «qualsevol 
recipient de beguda o menjar»  

Punt 5: Afegir: L’oportuna autorització manté la prohibició de tirar a terra o depositar 
en la via pública recipients de begudes o menjar com ara llaunes, botelles, tassons, 
o qualsevol altre objecte.  

Incloure a l’article 17:  

Els gossos no podran accedir a les zones enjardinades, als parcs i zones de jocs 
infantils, excepte en el cas de cans guia i/o altres animals de suport.  

 
8.MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE L’AJUNTAMENT 
 
Vist l’escrit de l’Institut Balear de la Dona en el qual proposa modificar els 
reglaments orgànics municipals per tal d’introduir-hi l’assistència i votació a 
distància de les regidores; atès la proposta de la batlessa d’introduir en aquest 
reglament un nou article 80 bis que digui: 
 
“1.Els regidors que gaudeixin del permís de maternitat o paternitat, així com els que 
pateixin una malaltia que els impedeixi assistir personalment a la sessió del Ple, hi 
poden assistir a distància mitjançant videoconferència o un procediment similar, 
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participar als debats i votar els assumptes a tractar, sempre que es garanteixi el 
sentit del seu vot i que s’ha emès en llibertat. 
 
2.El president del Ple ha d’adoptar una resolució que reguli el funcionament del 
sistema a distancia mitjançant videoconferència –o el procediment determinat-, 
determini els mitjans informàtics i de tot tipus a emprar i les garanties necessàries 
per el bon exercici de la fe pública que fa el secretari general del Ple”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’aprova per unanimitat l’aprovació. 
 
9.MOCIÓ DEL PSIB-PSOE DE REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE LES TAXES DE 
RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS A CALA D’OR   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“A causa del desastre económico que representa la Covid 19, muchos empresarios 
de Cala d’Or han solicitado al Ayuntamiento una rebaja de diversas tasas, entre 
ellas la de basuras. 

A pesar de que el asesor jurídico municipal lo considera viable, la respuesta del 
consistorio a todas las peticiones ha sido negativa.  

Ante la actitud del gobierno municipal y tras un análisis de los datos, obtenemos 
unas conclusiones difícilmente asumibles que pasamos a exponer: 

1. El municipio de Santanyí tiene 16.878 plazas turísticas y 12.237 habitantes. 
Según el Ayuntamiento, la media de producción de residuos por habitante y día. Es 
de 1,44 kg en temporada baja y de 5 kg en temporada alta. Por tanto, cuando hay 
turistas se producen 3,55 kg más por habitante. 

Multiplicando los 3,55 kg por los 12.237 habitantes y por los 210 días que dura la 
temporada alta, obtenemos 9.122.638,5 kg de basura que en realidad son 
producidos por los turistas. 

Dado que en año 2020 hemos tenido más o menos el 10% de turistas, podemos 
concluir que este verano se han dejado de generar 8.210.415,15 kg, o lo que es lo 
mismo, sin turistas, hemos producido 8.210 toneladas menos de basura. 

También, según los datos del Ayuntamiento, los residentes producen, 
aproximadamente, 6.500 toneladas de basura durante todo el año. Es decir, que 
hemos producido mucho menos de la mitad de la basura que se genera en un año 
normal. 

2. Analicemos la incidencia de este dato en los distintos procesos de gestión de las 
basuras. 
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- RECOGIDA:  

Teniendo en cuenta que, según los datos del Ayuntamiento, este año se han dejado 
de recoger 8.210 toneladas de basura, es decir, menos de la mitad,  

PREGUNTAMOS: 

- ¿se ha preocupado el Ayuntamiento de negociar la reducción de los costes de la 
recogida de basuras? 

- ¿se sigue pagando a la empresa en 2020 lo mismo que en 2019, cuando tiene 
que hacer menos de la mitad del trabajo que hacía el año pasado? 

- INCINERACIÓN: 

Teniendo en cuenta que toda la basura recogida se transporta a la planta 
incineradora de TIRME, en Son Reus, el Ayuntamiento paga por su incineración 
una tasa de 131,5 € por tonelada, tasa que está incluida en el recibo de basuras 
que pagamos todos los ciudadanos . Si hemos generado 8.210 toneladas menos de 
basura, el Ayuntamiento deja de pagar a TIRME la suma de 1.079.000 € y, por 
tanto, PREGUNTAMOS: 

- ¿Se ha preocupado el Ayuntamiento de negociar las nuevas condiciones con 
TIRME? 

- ¿Se sigue pagando a TIRME los mismo en 2020 que en 2019 cuanto tiene que 
transportar la mitad de residuos a la incineradora? 

3. Por último querríamos también una serie de datos que nos llevan a afirmar que 
CALA D’OR ESTÁ RECIBIENDO UN TRATO DISCRIMINATORIO EN LA 
GESTIÓN DE LAS BASURAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO, dado que el 
Consistorio cobra más a los ciudadanos de esta localidad que a los de Santanyí. 
Para justificar esta afirmación nos apoyamos en los siguientes datos del portal de 
transparencia: 

- Las tasas de eliminación de residuos de un apartamento de 50 m2 en Cala d’Or 
son 153, 28 € y las de una casa de 300 m2 en Santanyí 128, 57 €. Es decir, que 
una vivienda 250m2 mayor en Santanyí más paga un 16% menos de tasas de 
eliminación. 

- Las tasas de eliminación de residuos de un restaurante de 100 m2 en Cala d’Or 
son 1.305, 26 € y las de uno de las mismas dimensiones en Santanyí, 1.190,20 €.  

- Las tasas de eliminación de residuos de una tienda en Cala d’Or son 372, 91 € y 
en Santanyí 245, 5 €. Es decir, que una tienda en Santanyí paga un 34% menos 
que el mismo negocio en Cala d’Or. 
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- Las tasas de eliminación de residuos de un hotel en Cala d’Or son de 61,75 € por 
plaza y en Santanyí son 56,3 €. 

4. Utilizando como base argumental todos los datos que hemos expuesto, 
solicitamos al Ayuntamiento de Santanyí que dé las explicaciones pertinentes 
respondiendo a las preguntas que hemos formulado y que revise el recibo de las 
tasas de eliminación de residuos. 

5. CONCLUSIÓN 

El expolio que está sufriendo Cala d’Or no cesa ni en estos gravísimos momentos. 

El Ayuntamiento no reacciona ante las inmensas dificultades económicas que la 
falta de turistas ha dejado en las familias y empresas de Cala d’Or, muchas de las 
cuales están al borde de la ruina”. 

 
Bàrbara Xamena manifesta que aquestes dades no es corresponen amb la realitat. 
 
María Dolores Botia explica que han tret les dades del portal de transparència de 
l’Ajuntament. 
 
La batlessa explica que enguany la taxa de fems no es pot baixar. Que al contracte 
està estipulat amb unes condicions que no es poden canviar. I que fins el 31 de 
desembre no sabran els resultats definitius ni els volums recollits. Que enguany, 
Tirme no cobrarà la taxa d’incineració. Que es traurà a concurs la recollida fems 
sense tracte discriminatori ni per nuclis. I que es farà també recollida selectiva porta  
a porta per tot el municipi. 
 
Maria Monserrat exposa que no poden anar en contra de l’informe jurídic de 
l’Agència Tributària. Que haurien de respondre amb el seu propi patrimoni. Que                                                                                                                              
trauran a concurs la recollida de fems sense tracte discriminatori per nucli, amb 
recollida selectiva porta a porta per tot el municipi. 
 
María Vega Oreja demana si el contracte d’incineració depèn del volum de fems.  
 
La batlessa manifesta que fins el 31 de desembre no es saben els resultats 
definitius i de volums recollits. 
 
La batlessa diu que a dia d’avui ja du 1.400.000 € gastats en diferents ajudes. 
 
 
10.MOCIÓ DE SUMA DE MESURES ECONÒMIQUES MUNICIPALS PER FER 
FRONT A LA SITUACIÓ CAUSADA PER LA CRISI SANITÀRIA  
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Vista la moció de referència que diu: 
 
“Ens trobam davant una situació de força major derivada de la declaració de l'estat 
d'alarma a causa de la crisi sanitària. Durant aquest temps, una sèrie d'activitats es 
varen veure obligades al tancament dels seus establiments i a la suspensió total de 
l'activitat. I, quan s'han pogut obrir, han vists reduïts els seus ingressos de forma 
més que significativa, ja que la prohibició de circulació de ciutadans de tercers 
països s'ha vist prolongada més allà de la vigència de l'estat d'alarma al nostre 
territori. 
 
Amb aquesta situació com a premissa, resulta evident que hi ha una sèrie de taxes 
o preus públics que no poden ser liquidats ni cobrats pel període de tancament total 
i de limitació de l'activitat, i, d'haver-se cobrat o liquidat, s'hauran de retornar, ja que 
sinó estaríem davant d'un supòsit d'enriquiment injust d'aquest ajuntament. Així ho 
estableix l'article 26.3 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004: «Quan per causes no imputables al subjecte passiu, 
el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del 
domini públic no es presti o desenvolupi, es tornarà l'import corresponent.» De 
forma similar regula l'article 46.2 del mateix text el cobrament dels preus públics: 
«Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o 
l'activitat no es presti o desenvolupi, es tornarà l'import corresponent. 
 
Així doncs, pel que fa als aspectes formals de gestió de la bonificació, es poden 
regular en la pròpia modificació de l'ordenança tant els aspectes substantius com 
els formals de la bonificació, tal i com permet l'article 12.2 de la Llei reguladora de 
les hisendes locals: «A través de les seves ordenances fiscals, les entitats locals 
podran adaptar la normativa a la qual es refereix l'apartat anterior al règim 
d'organització i funcionament intern propi de cada una d'elles, sense que aquesta 
adaptació pugui contravenir el contingut material d'aquesta norma.»  
 
Per la seva banda, la Sentència del Tribunal Suprem de 19 de desembre de 2011, 
dóna peu a possibilitar la introducció de beneficis fiscals a través de la modificació 
de les ordenances fiscals municipals amb caràcter retroactiu, sempre i quan hi hagi 
raons d'interès públic que ho requereixin. Si existeix aquesta possibilitat per a 
aquests tipus d'imposts, amb més raó ha de ser aplicable la bonificació o prorrateig 
a taxes i preus públics en situacions de força major. En aquest sentit, l'article 24.4 
de la Llei d'hisendes locals estableix que, per a la fixació de la quantia de les taxes, 
es podran tenir en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes 
obligats a satisfer-les. Però, l'article 44.2 inclús indica que: «Quan hi hagi raons 
socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà 
fixar preus públics per davall del cost del servei.» Per tant, l'ordenament jurídic no 
només possibilita bonificar les taxes locals, sinó que és un clar exponent de la 
responsabilitat politico-fiscal que hauria de regir l'autonomia financera local. 
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Durant l’any 2020 la generació de fems s’ha reduït dràsticament, fet que suposarà 
un estalvi per a l’Ajuntament per les tones de fems no incinerades. No es pot cobrar 
per un servei que no s’ha donat i una bonificació de la taxa està més justificada que 
mai. 
 
Per tot això elevam al ple els següents acords:  
 
1r-. Aprovar retroactivament la bonificació del 50% de tots els rebuts de la taxa de 
fems del municipi de Santanyí. 
 
2n-. Modificar les condicions d’ajornament tant de la taxa de fems com de l’impost 
de l’IBI fins el 31 d’agost de 2021, sense recàrrec i sense necessitat de presentar 
aval bancari o qualsevol tipus de garantia personal, a tots els negocis del municipi 
que ho sol·licitin per no haver tengut activitat durant el 2020 o que puguin acreditar 
que la seva facturació s’ha reduït més d’un 50%. 
 
3r- Modificar les condicions d’ajornament tant de la taxa de fems com de l’impost de 
l’IBI fins el 31 d’agost del 2021 a tots els particulars que ho sol·licitin, implementant 
un pagament mensual del 10% del rebut abans del 30 de novembre del 2020 i 
successivament tos els mesos fins el 31 d’agost de 2021. El sol·licitant no rebrà 
recàrrecs ni haurà de presentar aval bancari, sempre que pugui acreditar que la 
crisi sanitària ha afectat notablement els seus ingressos familiars”. 
 
Jaume Amengual retira els punts 2 i 3. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de dotze vots en contra (PP i PSIB-PSOE) i tres 
vots a favor (SUMA), no aprovar el punt 1. 
 
Maria Monserrat assenyala que a la taxa de fems no es poden fer legalment 
modificacions des de l’1 de gener, i en aquest sentit tenen informes de l’ATIB, 
Intervenció i Serveis jurídics. Que és veritat que hi ha diferents sentències del 
Tribunal Suprem que diuen les dues coses, però que no votaran en contra dels 
informes existents i que estan estudiant altres mesures per a l’any 2021.  
 
Jaume Amengual manifesta que ells es limiten a recollir les peticions que els fan 
totes les setmanes i que entenen que hi ha altres informes jurídics que diuen tot el 
contrari. 
 
Maria Monserrat contesta que no ha trobat altres administracions que hagin fet 
alguna cosa diferent. 
 
La batlessa indica que hi ha un poble de Mallorca que du el servei de recollida 
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directament i per això ha pogut fer algun canvi. I que Madrid ho ha pogut fer per la 
Llei de Capitalitat. 
 
Jaume Amengual manifesta que no tot és blanc i que hi ha molta controvèrsia sobre 
aquesta qüestió, però que està al costat dels que ho estan passant malament.  
 
 
La batlessa assenyala que falten els mesos d’octubre a desembre per saber el que 
s’estalviarà i que els ciutadans tendran l’ajuda l’any 2021. I que ara s’estan 
pressupostant 1.100.000 € per a una línia de subvencions per a ajudes als 
ciutadans. 
 
 
11.MOCIÓ DE SUMA DE DISMINUCIÓ DE L’IMPOST DE L’IBI PER FER FRONT 
A LA SITUACIÓ CAUSADA PER LA CRISI SANITÀRIA  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Per fer front a la crisi actual el ple de l’Ajuntament de Santanyí va aprovar dia 30 
d’abril de 2020 l’estudi de possibles ajornaments, exempcions i bonificacions dels 
diferents impostos i taxes municipals. 
El tipus de gravamen que actualment s’aplica a l’impost d’IBI de naturalesa urbana 
està fixat en el 0’685.  
Atès que el tipus de gravamen mínim es un 0’40, existeix un marge important per 
disminuir aquest tipus de gravamen, que es traduiria en una baixada de l’impost de 
l’IBI que beneficiaria al conjunt dels veïnats del nostre municipi. 
El fet que la situació sigui tan excepcional requereix, al nostre entendre, mesures 
excepcionals. 

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

1r-. Disminuir el tipus de gravamen d’IBI urbana fins al 0’40 per a l’any 2021, com a 
mesura per ajudar al conjunt del municipi a fer front a l’actual crisi”. 
  
Després d’un debat entre la batlessa, Jaume Amengual i Maria Monserrat, es retira 
aquesta moció de l’ordre del dia. 
 
 
12.MOCIÓ DE SUMA DE RECONEIXAMENT A LA TRAJECTÒRIA 
PROFESIONAL DE ELENA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ A CALA D’OR 
 
Vista la moció que diu: 
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“Elena va arribar a Mallorca provinent d’Almuñécar i es va criar a Felanitx. Va fer els 
seus estudis de mestra a Palma i, després d’uns anys en diferents centres 
educatius, va arribar a  l’escola de Cala d’Or l’any 1983, amb 28 anys. En aquell 
moment es feien classes on avui en dia s’ubica l’Oficina de Turisme. Va guanyar 
una plaça a les oposicions i es convertí en la directora del centre, càrrec que ha 
ocupat fins a l’inici del curs actual, posant punt i final a la seva carrera el mes de 
setembre de 2020.  
 
La seva tasca va ajudar a fer créixer el nombre d’alumnes i també a fer realitat el 
nou Col·legi Públic Santa Maria del Mar. A més, va ser impulsora de diferents 
activitats extraescolars dins el centre, com per exemple la música, pintura o 
esports, que amb el pas dels anys han anat sortint de l’escola per realitzar-se a 
altres instal·lacions. 
 
És per això que pensam que s’hauria d’implementar l’acte del pregó a les festes de 
Cala d’Or, tal i com es fa a altres nuclis del municipi, i que la protagonista d’aquest 
escrit fos la persona elegida en la seva primera edició.  Trenta-set de carrera i de 
vida al poble donen motius més que evidents per fer un reconeixement a la seva 
figura i per a que el poble de Cala d’Or pugui escoltar de primera mà les seves 
experiències, anècdotes, reflexions, etc.  

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

1r-. Incloure a les properes festes de Santa Maria del Mar de Cala d’Or l’acte del 
pregó i proposar Elena Rodríguez Fernández com a protagonista d’aquest acte, en 
reconeixement a la seva carrera professional tan vinculada amb el poble de Cala 
d’Or”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció, precisant que s’estudiarà la 
possibilitat d’oferir fer el pregó a Elena Rodríguez Fernández. 
 
Bàrbara Xamena demana si han parlat d’aquesta qüestió amb la interessada. 
 
Jaume Amengual contesta que la proposta o idea va venir d’una persona de Cala 
d’Or.  
 
Bàrbara Xamena manifesta que ha fet la pregunta perquè creu que Elena no és 
molt partidària de fer el pregó i pensa que abans s’hauria d’haver parlat amb ella. 
Que es va voler fer un homenatge en un moment determinat i no es va poder fer 
per l’estat d’alarma. 
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La batlessa assenyala que estan totalment d’acord a fer un homenatge; que  quan 
es normalitzi aquesta situació es farà a Cala d’Or i a Santanyí, perquè hi ha molts 
infants de Cala d’Or que llavors han vengut a l’Institut. 
 
 
13.MOCIÓ DEL PP PER A COMBATRE L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES, 
GARANTIR EL DRET DE PROPIETAT, LA SEGURETAT DE LES PERSONES I 
BENS EN LA CONVIVÈNCIA SOCIAL  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El passat mes de maig el Partit Popular va presentar en el Congrés dels Diputats 
d'una Proposició de Llei orgànica destinada a combatre l'ocupació il·legal 
d'habitatges que garanteixi el dret de propietat, la seguretat de persones i béns i la 
convivència social. En el seu articulat s'estableix, entre altres mesures, que la 
Policia podrà desallotjar l'habitatge ocupat il·legalment en un termini exprés de 24 
hores, sense necessitat d'esperar diversos mesos com  fins ara i reforça el delicte 
d'usurpació passant d'una multa a pena de privació de llibertat d'un a tres anys. 
 
Quan hi ha una ocupació il·legal, hi ha un acte delictiu i hi ha una víctima a la qual 
es despulla d'un dret que també té emparat en la Constitució. No pot ser que 
aquestes polítiques de canvi es basin en considerar l'ocupació il·legal com una 
solució vàlida per a una minoria, quan s'han convertit en un problema per a la 
majoria. 
 
Combatre l'alarmant i creixent problema de l'ocupació d'habitatges, lluitar contra les 
màfies i la delinqüència associada a la mateixa i garantir així, la propietat privada, la 
convivència i la seguretat són els motius principals que impulsen aquesta iniciativa 
normativa en el Congrés dels Diputats. 
 
Encara que a la darrera dècada han baixat substancialment els terminis judicials 
per al desallotjament d'habitatges, el problema de l'ocupació genera alarma en la 
societat espanyola i el nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar. A més, 
el fenomen ha generat la instauració de màfies de l'ocupació i la utilització de molts 
d'aquests immobles per a activitats delictives. 
 
La Proposició de Llei defineix per primera vegada de forma clara l'ocupació il·legal i 
impedeix que els okupes estiguin protegits pel dret fonamental d'inviolabilitat del 
domicili o pel concepte d'estatge. D'aquesta manera, s'evita que tinguin la mateixa 
protecció a la casa que habiten de forma il·legal i en contra de la voluntat del 
propietari que el que l'habita de forma legal. L'autoritat pública podrà desallotjar els 
habitatges ocupats il·legalment en un termini de 24 hores. 
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Així mateix, la nova llei reforçarà les penes associades als delictes d'usurpació, que 
passarien de multa a privació de llibertat d'un a tres anys i contempla de manera 
específica la figura de les màfies d'okupació. 
 
Així, agilitza el procés penal per a jutjar aquest tipus de delinqüència i per a això 
modifica la Llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei del Jurat. 
 
D'igual manera, amplia la reforma dels processos civils, aprovada al juny de 2018, 
perquè les persones jurídiques propietàries d'habitatges puguin exercir el seu dret 
amb la mateixa agilitat que les persones físiques a l'hora de recuperar la possessió 
de les seves cases. Fins ara la propietat jurídica de l'immoble dificultava més 
encara el desallotjament. 
 
La nova normativa, d'aprovar-se, facultarà també a les comunitats de propietaris, 
quan els ocupants il·legals realitzin activitats prohibides o molestes o incíviques, per 
a garantir la correcta convivència veïnal. A més, considera nul·la la inscripció en el 
padró municipal quan la persona inscrita sigui un okupa il·legal, modificant per a 
això la Llei de Bases de Règim local. 
 
Aquesta Proposició de Llei no regula els desnonaments hipotecaris ni 
d’arrendament, ni té com a objectiu regular els coneguts “precaris” i deixa clar que 
aquelles persones amb problemes econòmics o de desocupació no seran 
considerades com a okupes. 
 
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Santanyí dóna el seu ferm suport a la Proposició de 
Llei orgànica contra l'ocupació il·legal i per a la convivència veïnal i la protecció de 
la seguretat de les persones i coses en les comunitats de propietaris, registrada en 
el Congrés dels Diputats el 31 de gener. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Santanyí reclama de les forces polítiques amb 
representació parlamentària que donin la seva aprovació a aquesta iniciativa 
normativa antiokupa, pionera a Espanya, per ser d'interès general i necessària per 
a corregir un greu problema social i de convivència generat a causa d'aquesta falsa 
via d'accés a l'habitatge. 
 
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la Ministra de Justícia, a la 
Vicepresidenta del Govern i als Portaveus Parlamentaris dels Grups amb 
representació en el Congrés i al Senat. Així com al President de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies”. 
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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 tres abstencions 
(SUMA), l’aprovació. 
 
14.DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 

14-a) El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de Batlia 
de 20 d’agost de 2020, de l’expedient núm. 22/2020 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2020, per transferència de crèdits.  
 
 
15.- CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Jaume Amengual presenta les següents preguntes al Ple: 
 
1. Dia 14 d'octubre aquest consistori va publicitar per les xarxes socials que 
destinaria quasi un milió i mig d'euros a millorar la situació de la ciutadania davant 
la crisi. Poden concretar quines seran aquestes ajudes? Quines per al teixit 
empresarial? Quines per a les famílies? 
 
Maria Monserrat manifesta que les famílies han tengut totes les ajudes necessàries 
a través de serveis socials. Que per al teixit empresarial es treu una línia de 
subvencions adreçada a hotels, empreses o turisme vacacional, entre d’altres, amb 
un import d’1.100.000 €, de moment. 
 
La batlessa vol donar les gràcies públicament a totes les associacions que ajuden 
de manera altruista a les famílies necessitades i també al Banc d’aliments de 
Mallorca. Pel que fa a les subvencions per activitats esportives, es donaran a partir 
d’informes de serveis socials. 
 
 
2. I per altra banda, si al plenari del mes d'abril es va aprovar per unanimitat 
el punt 4 de la moció presentada per SUMA sobre les mesures municipals per fer 
front a la crisi de COVID-19 que deia “estudiar possibles ajornaments, 
exempcions o bonificacions dels diferents impostos i taxes municipals”, no troba 
aquest  equip de govern que la concreció d'aquesta oferta d'ajudes 
s'hagués pogut fer abans? 
 
Maria Monserrat explica que estan prevists possibles ajornaments i que ja es varen 
fer al mes de maig. La gent ja sap que han de venir en període voluntari si vol 
descomptes, per això, se n’han fet cartells. 
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3. El passat mes de febrer vàrem presentar una moció on un dels punts d’acord 
deia: 

“Controlar de manera més eficient que la neteja i el manteniment de les 
zones de joc infantil estiguin al dia.” 

 
Es  va acordar per majoria de sis vots a favor (SUMA i PSIB-PSOE) i deu 
abstencions (PP) aprovar el punt. 
 
Des del mes de febrer hem tengut moltes queixes, tant personalment com per les 
xarxes socials, de persones usuàries dels parcs infantils que troben que el 
manteniment dels parcs deixen molt que desitjar. 
Aquí hi ha algunes fotos que ens han fet arribat: 
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1. Després de veure aquestes queixes, encara pensa l’equip de govern que les 
instal·lacions estan en bon estat? 

2. Qui és el responsable de controlar el manteniment dels parcs infantils? 
3. Es poden comprometre a posar una data màxima per subsanar aquests 

desperfectes?. 
 
Joan Gaspar exposa que estan en bon estat encara que alguns racons tenguin 
alguna part deteriorada. Que quedarà resolt entre avui i demà, però que si 
n’informen tot d’una es resol tot més aviat. 
 
La batlessa manifesta que val més esperar a saber quan es tornaran a obrir per 
posar-los a punt. 
 
 
4.- A la plaça de s’Alqueria Blanca hi ha una sèrie d’escultures des d’abans de les 
festes de Sant Josep. Aquestes han anat canviant de lloc i altres vegades s’han 
canviat per altres obres. 

1. Qui tria on s’han de posar les obres? (algunes han estat damunt la voravia 
impedint que els vianants hi poguessin transitar) 

2. Qui paga tots els desplaçaments d’obres? Què ha costat a l’ajuntament? 
3. Tendran les mateixes oportunitats d’exposició i propaganda tots els artistes 

locals?. 
 
Maria F. Rosselló explica que ella va triar el lloc i que no ha suposat cap despesa 
per part de l’Ajuntament. Que tots els artistes que ho sol·liciten ho poden fer. 
 
Jaume Amengual recorda que només volien parlar d’igualtat d’oportunitats. 
 
 
5.- El passat mes d’agost vàrem aprovar una moció del PP de condena de 
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qualsevol acte vandàlic, i des de l’ajuntament es va procedir immediatament a 
esborrar les pintades aparegudes. En el nostre municipi, i en llocs públics, per 
desgràcia hi ha pintades que fa molt de temps que hi són i no s’ha fet res al 
respecte. Alguns exemples: 
 

 
 

 
 
 
1.- Quin criteri es segueix per decidir quines pintades s’han d’esborrar i quines no? 
2.- Es té previst esborrar-les totes o només algunes. 
 
La batlessa manifesta que totes les pintades ja estan llevades. 
 
6.- Al ple extraordinari del mes de maig es va aprovar una nova línia de 
subvencions per a les despeses derivades de les actuacions que vagin destinades 
a adoptar les mesures de prevenció i higiene establertes a la normativa vigent 
relacionada amb la COVID-19. En relació a aquesta subvenció ens agradaria saber: 

1. Quantes sol·licituds ha rebut l’Ajuntament? 
2. Dels 150.000 € prevists, s’han exhaurit tots? 
3. Ja han cobrat la subvenció les persones que l’han sol·licitada?. 
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Toni Matas contesta que s’han presentat 124 sol·licituds, de les quals hi ha 103 
expedients complets i se n’han exclòs 21 per no complir els requisits requerits a la 
convocatòria. Que han sobrat bastant de doblers i que en el proper mes de 
novembre quedaran resolts els expedients.  
 
 
7-. L’octubre de l’any passat es va debatre la situació de l’escoleta municipal de 
Santanyí. La batlessa va declarar que a partir del mes de gener de 2020 “hi hauria 
moltes altres possibilitats”. A dia d’avui, l’escoleta municipal no ha obert, tot i haver-
hi hagut demandes per part de famílies de poder matricular-hi els seus infants. 
Quan es té previst ofertar l’escoleta municipal a les famílies del poble? Quines han 
estat les gestions que s’han fet per poder ofertar l’escoleta de Santanyí? 
 
La batlessa contesta que hi va haver una baixa temerària però que es va resoldre. 
Que es varen fer números i es va signar contracte amb Santanyí i es Llombards el 
25/02 i a Cala d’Or el 26/02. Que el 12/03 la batlessa va signar un ban on es deia 
que s’haurien de tancar pel confinament. Que hi havia 10 nins a Cala d’Or, 6 a es 
Llombards i 2 a Santanyí, però després varen tornar a obris. Que ara l’escoleta des 
Llombards és l’única que té alumnes, ara 4, però que la de Santanyí no en té cap. 
Per tant, creuen que l’Ajuntament ha de dur directament la gestió de les escoletes. 
Que si s’hagués pogut preveure aquesta situació no haurien fet els contractes. 
 
Jaume Amengual exposa que sí hi hauria demanda però que les instal·lacions no 
són adequades ni idònies al segle XXI. Que amb bones condicions canviaria la 
situació. 
 
La batlessa exposa que en cap moment defensa la gestió de cap empresa i que el 
primer que han de fer és passejar-se per les escoletes municipals i veuran que la 
planta baixa de la de Santanyí està cedida al Blai Bonet. I que venguin les famílies 
que realment hagin presentat una sol·licitud per a la Santanyí i veurà com no n’hi ha 
cap. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 12,10 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


