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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’URGÈNCIA CELEBRADA PEL PLE 
DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DIMECRES DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2020  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia quatre de novembre 
de dos mil vint, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen telemàticament sota la presidència de la batlessa, María C. Pons 
Monserrat, les persones que a continuació es relacionen, que integren la totalitat de 
la Corporació municipal, per celebrar sessió extraordinària d’urgència. Quan són les 
9:00 hores, la Presidència declara obert l’acte.      
 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Joan Gaspar Aguiló Martínez (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Francisca Rosselló Rigo (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Mateo Nadal Clar (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
María Monserrat Bennasar (PP) 
Jaume Amengual Bonet (SUMA) 
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 
 
 
Abans d’iniciar la sessió la batlessa proposa fer un minut de silenci per la recent 
defunció del policia local, en actiu, d’aquest Ajuntament, Cosme Salvá Rigo, amb el 
reconeixement a la dedicació i treball prestats. 
 
 
1.- PRONUNCIAMENT RESPECTE DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ SEGONS 
EL QUE ES PREVEU EN ELS ARTICLES 81.4 DE LA LLEI 20/2006 I 79 del 
ROFRJEL. 

 



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

2 
 

 

La urgència d’aquesta sessió està motivada per la necessitat d’aprovar ja la 
modificació de l’ordenança de la taxa de recollida de fems, perquè s’ha d’exposar al 
públic durant 30 dies hàbils, per la qual cosa no arribaria la publicació definitiva de 
l’ordenança abans del dia 31 de desembre. 
 
S’acorda per unanimitat la urgència d’aquesta sessió. 
 
Jaume Amengual manifesta que han rebut més documentació per a aquest ple que 
per a l’ordinari que només fa una setmana que es va celebrar. 
 
La batlessa exposa que a la darrera sessió plenària ja ho varen anunciar. 
 
 
2.- MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRAGÈGIC DE SUBVENCIONS 2020 PER 
INCLOURE UNA NOVA LINIA D’AJUDES EXTRAORDINÀRIES PER A LA COVID-
19 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020 
 
D’acord amb les previsions de l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, que obliga les administracions que pretenguin concedir 
subvencions aprovar, prèviament, un Pla estratègic, i d’acord amb l’article 12 del 
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei General 
de Subvencions, l’Ajuntament de Santanyí va aprovar en sessió de ple ordinària de 
16 de desembre de 2019, el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de 
Santanyí per a l’any 2020. 
 
El caràcter estimatiu del Pla Estratègic i la realitat dinàmica de les necessitats del 
municipi fan convenient ajustar les previsions contingudes i actualitzar-les a la nova 
situació, introduint en el seu cas les modificacions i innovacions corresponents per 
donar una adequada resposta a aquesta realitat. 
 
L’actual situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 i la declaració de 
l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha motivat, a molts 
nivells, un conjunt de canvis sense precedents.  
 
Després de l’impacte que ha suposat aquesta situació a nivell sanitari i de la 
preocupació generada per la salut, s’adverteixen conseqüències més que 
significatives per al teixit econòmic, motivades per les mesures de contenció 
previstes a l'esmentat Reial Decret 463/2020. Aquestes mesures han suposat la 
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paralització o alentiment de l'activitat de bona part de l'economia de país i, per tant, 
del municipi de Santanyí. 
 
A principis de maig es va iniciar a l'illa de Mallorca la “desescalada” i, amb això, van 
començar a relaxar-se de forma progressiva les restriccions a l'activitat empresarial. 
No obstant això, aquest reinici de l'activitat econòmica es va donar en una situació 
en què van confluir diferents circumstàncies conjunturals pròpies de la crisi sanitària 
amb altres qüestions estructurals inherents a l'economia del municipi de Santanyí:  
- activitat limitada, restriccions d’aforament i manteniment de distanciament. 
- estructura productiva dominada clarament pel sector serveis, i més concretament 
pel subsector de turisme i oci, determinat per una forta estacionalitat. 
 
Per tot això, les empreses, autònoms, altres professionals subjectes a règim de 
mutualitat així com persones físiques amb ingressos derivats del lloguer de curta 
estada o lloguer “vacacional” que formen una part importantíssima del teixit 
productiu del municipi no han pogut assolir les expectatives econòmiques previstes 
prèvies a la declaració de l'estat d'alarma i, per tant, han patit una important 
reducció dels seus ingressos en relació als obtinguts en exercicis anteriors. Aquesta 
circumstància ha esdevingut en una greu falta de liquiditat, la qual afecta 
seriosament a la seva situació econòmica a curt i mig termini, però també suposa 
un greu risc per a la seva viabilitat futura. 
 
Ara l’Ajuntament de Santanyí, com a administració més propera a la ciutadania, vist 
el marc normatiu i competencial, vol posar en marxa un conjunt de mesures locals 
per esmorteir, en la mesura del possible, l'impacte d’aquesta crisi i pal·liar els 
efectes de la mateixa. Per aquest motiu, es proposa l’aprovació d’unes d’ajudes 
extraordinàries al municipi per minimitzar l’impacte econòmic de la crisi sanitària 
COVID-19 i reactivar l’activitat econòmica del terme municipal de Santanyí.  
 
En aquest sentit, es proposa la modificació del Pla Estratègic en la direcció 
d’introduir una nova línia d’ajudes que tenen com a objectiu pal·liar les 
conseqüències d'aquesta situació i millorar la solvència financera, amb una injecció 
de liquiditat als diferents agents que formen el teixit productiu local mitjançant les 
presents ajudes extraordinàries. 
 
En virtut de tot l'exposat i tenint en compte que aquest Ajuntament té com a prioritat 
absoluta en matèria econòmica protegir, preservar i donar suport a el teixit 
productiu del municipi, la batlia proposa adoptar el següent acord:  
 
1. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Santanyí per a 
l’exercici 2020 per incloure una nova línia de subvencions que tendria el contingut 
següent: 
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a) Activitats subvencionables 
En aquesta àrea seran subvencionables part dels danys econòmics derivats de la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19, en la quantia determinada per a cada 
grup de beneficiaris. 
 

b) Efectes que es pretenen aconseguir 
Fonamentalment, l’efecte que es pretén amb aquesta convocatòria és  compensar 
en la mesura del que sigui possible els danys econòmics derivats i conseqüència de 
la pandèmia als diferents agents que formen el teixit productiu local per tal que 
aquests puguin mantenir la seva activitat, consolidar el seu projecte al municipi i 
reactivar el més aviat possible l'activitat econòmica de Santanyí. 
 

c) Fons de finançament 
Aplicació pressupostària 13-43901-48903 01 (condicionada a l’aprovació definitiva 
de la modificació de crèdit núm. 26  per suplement finançada amb romanent líquid 
de tresoreria). 
  

d) Cost previst 
1.100.000,00 €. 
 

e) Termini execució 
El volum d'ingressos obtinguts en el desenvolupament de l’activitat empresarial  
pròpia durant el període de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2020 ha d’haver estat 
almenys un 40% inferior en relació al volum d'ingressos obtingut en el mateix 
període de l’any 2019. 
 

f) Beneficiaris 
Poden tenir la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques que formin 
part d'algun dels següents grups: 

 Grup 1. Empreses amb personalitat jurídica. 
 Grup 2. Persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim 

especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la 
Seguretat Social que correspongui o mutualitat de col·legi professional a 
el menys 120 dies a l'any 2019 i 60 dies entre el 1 de gener de 2020 i el 
30 de setembre de 2020. Aquests dies poden haver estat o no 
consecutius. 

 Grup 3. Persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim 
especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la 
Seguretat Social que correspongui o mutualitat de col·legi professional a 
el menys 120 dies a l'any 2018 i 120 dies a l' any 2019, hagin estat o no 
consecutius; i que no han pogut exercir la seva activitat l'any 2020 a 
causa de les conseqüències derivades de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19. 
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 Grup 4. Persones físiques que obtinguin ingressos derivats de 
l'arrendament de béns immobles com lloguer de curta estada o lloguer de 
vacances. 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears”. 
 
S’acorda per unanimitat l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de 
subvencions del 2020. 
 
Jaume Amengual demana perquè 1.100.000 € per a a empreses, autònoms, etc. 
Que voldrien saber quantes empreses i quantes persones físiques se’n podran 
beneficiar i que no queda clara la manera com se’n podran beneficiar, quins criteris 
de repartiment s’apliquen.  
 
Maria Monserrat explica que aquestes subvencions són com ja varen manifestar i 
que totes les empreses del municipi de Santanyí hi tendran accés. I que cap pla 
estratègic de subvencions no dóna mai tanta informació.  
 
La batlessa manifesta que la interventora ha apostat també per aquesta subvenció i 
que si no basta l’import se’n traurà més quantitat, més doblers del romanent. Que 
per beneficiar-se’n han de complir estrictament els requisits que hi surten: pèrdues 
del 40%, establiment obert dins el 2021 i estar al corrent de pagaments a la 
seguretat social, entre d’altres. I que un grup de tècnics en farà la valoració. 
 
María Vega Oreja exposa que està d’acord amb la urgència del Ple, però que en 24 
hores és impossible que puguin estudiar tanta documentació. 
 
Maria  Monserrat explica que la taxa de modificació del fems havia de ser en aquest 
ple perquè aquest informe no el varen tenir fins a final de la setmana passada. Que 
ha d’entrar en vigor al gener i s’ha de tenir en compte l’exposició pública, els 
terminis, etc. 
 
María Vega Oreja indica que amb la seva moció del ple ordinari passat  no tenien 
tantes dades ni tanta previsió.  
 
La batlessa exposa de nou que era necessari fer-lo avui, que dia 30 era festiu no 
hàbil, i el 7 festiu, entre d’altres. 
 
 
3.- MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
 
Vista la proposta que diu: 
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“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 27 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYI DE 
2020. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ: BASE 55 RELATIVA A 
L’AJORNAMENT I EL FRACCIONAMENT DELS DEUTE. 
 
Les excepcionals circumstàncies que concorren a causa del  brot de COVID-19 
qualificada com a pandèmia Internacional per l'Organització Mundial de la Salut,  
aconsellen la modificació del termini màxim que es podran ajornar determinades 
deutes tributàries durant l’exercici 2020 com una mesura urgent i extraordinària més 
per fer front a l'impacte econòmic i social d'aquesta crisi sanitària. 
 
L'objectiu serà única i exclusivament modificar el termini màxim d’ajornament o 
fraccionament dels deutes superiors  a 6.000,00 euros en atenció a les dificultats 
que l'actual  situació pot generar per als obligats tributaris en el compliment dels 
seus tràmits i obligacions tributàries i per garantir i facilitar el seu pagament ajornat 
o fraccionat. Actualment el termini es de de 2 anys per a deutes superiors a 
6.000,00 euros i d’un any per a deutes inferiors i  s’ampliaria a 5 anys pers a deutes 
en concepte d’IBI o taxa de fems corresponents a l’exercici 2020. 
 
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 55 de les Bases d’execució 
del Pressupost per a l’exercici 2020 que quedaria redactada de la següent manera: 
 
Base 55. Ajornament i fraccionament dels deutes 
 
La sol•licitud, ha de contenir necessàriament: 
- Nom i llinatges, raó social o denominació, número d’identificació fiscal i 
domicili, lloc assenyalat a efectes de notificació. 
- Identificació del deute, indicant-ne almenys l’import, el concepte i la data de 
finalització del termini d’ingrés voluntari. 
- Terminis i altres condicions de l’ajornament que se sol•licita 
- Garantia 
- Banc i número de compte al qual s’han de carregar les quantitats ajornades o 
fraccionades, adjuntant-hi un certificat bancari de la titularitat del compte 
- Data i signatura del sol•licitant 
 
L’òrgan competent per resoldre la sol•licitud d’ajornament i fraccionament és el/la 
batle/essa, tant si es en període voluntari com en executiva. 
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El cobrament de l’ajornament i fraccionament s’efectuarà necessàriament a través 
de domiciliació bancària. El venciments dels terminis haurà de coincidir amb els 
dies 5 i 20 del mes. 
 
- INTERESSOS: 
* Les quantitats ajornades, exclòs, en el seu cas, el recàrrec de constrenyiment, 
generaran els interessos establerts en la Llei General Tributària pel temps que duri 
l’ajornament o fraccionament i al tipus fixat en la Llei de Pressupost General de 
l’Estat. 
* El termini d’ajornament es computa des del venciment del període voluntari fins el 
final del termini concedit. 
* En el cas de fraccionament es computaran els interessos acreditats per cada 
fracció des del venciment del període voluntari fins el venciment del termini 
concedit, i s’hauran de satisfer conjuntament amb aquesta fracció. 
 
DE LA GARANTIA: 
El sol•licitant ha d’oferir una garantia en forma d’aval solidari d’una entitat de crèdit 
o societat de garantia recíproca, i ha d’acompanyar la sol•licitud amb el 
corresponent compromís exprés i irrevocable de l’entitat de formalitzar l’aval 
necessari si es concedeix l’ajornament sol•licitat. 
La garantia ha de cobrir l’import del principal i dels interessos de demora que generi 
l’ajornament, més un 25% de la suma d’ambdues partides. 
Per a l’ajornament o fraccionament de deutes inferiors a 300,00 €, s’ha d’acreditar 
un nivell de renda familiar inferior a 15.000 €, aportant, a més de la documentació 
assenyalada en la sol•licitud, la darrera declaració de renda de la unitat familiar o 
bé, en el supòsit d’estar exempt de fer-ne, un certificat de rendes expedit per 
l’Agència Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Els deutes l’import dels quals sigui igual o superior a sis mil euros es podran ajornar 
o fraccionar-se fins a un màxim de dos anys, i la resta de deutes, un any. 
Excepcionalment per a deutes tributàries corresponents a l’exercici 2020 en 
concepte d’IBI i de taxa de recollida de fems el termini d’ajornament o 
fraccionament serà de 5 anys. 
Podran gaudir de dispensa de garantia els deutes que tinguin un import inferior a 
25.000,00 €. 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
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S’acorda per unanimitat l’aprovació de la modificació de les Bases d’execució del 
Pressupost d’enguany. 
 
Jaume Amengual demana si són 5 anys el possible ajornament 
 
La batlessa contesta que sí i és conseqüència d’una petició que li feren a una 
reunió de la setmana passada. I de pas vol agrair a la interventora la rapidesa de 
solucionar aquesta qüestió. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 26 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2020 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 26 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2020 (SUPL 02-2020) 
 
1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 29 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 293 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 suplementació de crèdits, d’acord amb el següent 
detall: 
 
DESPESES 
 

Aplicació Pressupost. Descripció Import € 
13 43901 48903 01 Transferències sense lucre comerç 1.100.000,00 

TOTAL 1.100.000,00 
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FINANÇAMENT 
 
Aplicació 
Pressupost. Descripció Import € 

87000 
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

1.100.000,0
0 

TOTAL 
1.100.000,0
0 

 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
 
S’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquest expedient. 
 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA 
TAXA DE FEMS 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PER 
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ FEMS DE 
L’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 
l’ordenança fiscal  de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de 
fems per a l’exercici 2021: 
“Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas 
previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de 
la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la 
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o 
cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 
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 
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o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente 
de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se 
ajustará a lo previsto en aquella.” 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
A la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2021 
formulada s’estableixen com a criteris: 
 
OF DESCRIPCIO Modificació proposada 
OF.T17 Taxa recollida i 

eliminació de 
fems 

Disminució de les tarifes en un 13,9% per a 
l’exercici 2021. Creació nou epígraf  habitatges 
d’estades turístiques. 

 
De conformitat amb l’article 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, l’ajuntament té establerta la 
taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems. 
La pandèmia originada per la COVID-19 al març del 2020 va provocar un 
desequilibri a la nostra societat a tots els nivells, sent un d’ells la recollida i 
eliminació de fems. Aquesta situació ha motivat  que en el 2020 les despeses en 
aquest concepte s’hagin vist disminuïdes considerablement, donant lloc a un 
superàvit el qual es vol traslladar i repercutir en les tarifes d’aquesta taxa per a 
l’exercici 2021. 
Una vegada determinat quin és aquest superàvit en l’estudi tècnic i econòmic, 
resulta ser del 13,9%, el qual es repercutirà amb una disminució de les tarifes 
d’aquesta taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems per a 
l’exercici 2021. 
També s’ha trobat convenient la creació d’un epígraf diferenciat per l’activitat 
d’habitatges d’estades turístiques, si bé es manté la tarifa per la que venien 
tributant, igual a l’epígraf d’activitat hotel, hostal o pensió per facilitar el seguiment 
de les unitats dels dos grups de tributació. 
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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 la modificació de 
l’ordenança fiscal que a continuació es relaciona: 
 
OF.T17 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de 
recollida i eliminació de fems. 
 
L’annex queda redactat de la següent manera: 
Annex: QUOTA TRIBUTÀRIA 
A. Cala d’Or, Portopetro, sa Barca Trencada i sa Font de n’Alis. 
B. Nuclis de la resta del municipi. 
SU. Superfície útil total del local, incloses terrasses públiques i privades, cuines, 
banys, magatzems, etc.  
Es distingeixen els locals entre: 
 
  A B 
Apartaments privats i turístics 153,28 € 137,46 € 

Bancs 430,94 € 430,94 € 

Bar amb servei de menjades 882,19 € fins a 100 m2 804,57 € fins a 100 m2 

8,85 €/m2 més de 100 
m2 

8,08 €/m2 més de 100 
m2 

Bar sense servei de 
menjades 

372,86 € fins a 100 m2 372,86 € fins a 100 m2 

3,72 €/m2 més de 100 
m2 

3,72 €/m2 més de 100 
m2 

Cafeteria 883,42 € fins a 100 m2 804,42 € fins a 100 m2 

8,83 €/m2 més de 100 
m2 

8,08 €/m2 més de 100 
m2 

Carnisseries i peixateries 372,91 € fins a 100 m2 372,91 € fins a 100 m2 

3,72 €/m2 més de 100 
m2 

3,72 €/m2 més de 100 
m2 
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Comerços o diversos locals 
(souvenirs, sabateries, 
botigues de roba, joieries i 
perles, fotografia, papereries, 
etc.), botigues d'alimentació i 
begudes, forns i pastisseries 
excepte supermercats. 

372,91 € fins a 100 m2                         
3,72€/m2 mes de 
100m2 

245,50 € fins a 100 m2          
2,44€/m2 mes de 
100m2 

Despatxos professionals (de 
medicina, clínica dental, 
clínica veterinària, 
d'advocacia, immobiliàries, 
gestories, assessories fiscals, 
etc.) 

264,33 € fins a 100 m2    
2,65€/m2 més de 
100m2 

264,33 € fins a 100 m2    
2,65€/m2 més de 
100m2 

Discoteques i sales de festa 
988,30 € fins a 100 m2 

647,83 € fins a 100 m2 

9,87 €/m2 més de 100 
m2 

6,49 €/m2 més de 100 
m2 

Estudis (dues persones) 76,62 € 69,89 € 

Fàbriques i tallers 264,33 € fins a 100 m2 264,33 € fins a 100 m2 

2,65 €/m2 més de 100 
m2 

2,65 €/m2 més de 100 
m2 

Apotecaries 372,91 € fins a 100 m2 245,50 € fins a 100 m2 

3,72 €/m2 més de 100 
m2 

2,44 €/m2 més de 100 
m2 

Hotel, hostal o pensió 61,75 €  per plaça/any 56,31 € per plaça/any 

Habitatges d’estades 
turístiques 

61,75 €  per plaça/any 56,31 € per plaça/any 

Locals comercials i industrials 
no assenyalats i oficines de 
cotxes de lloguer 

372,91 € fins a 100 m2                                             
3,72€/m2 mes de 
100m2 

245,50 € fins a 100 m2          
2,44€/m2 mes de 
100m2 

Ports i/o club nàutic:    

Marina de Cala Llonga 19.690,66 € quota 
anual 

Club Nàutic Portopetro 4.022,09 € quota anual 

Port Cala Figuera 1.288,48 € quota anual 

Port Portopetro 1.288,48 € quota anual 
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Residències 36,55 € per plaça/any 33,49 € per plaça/any 

Restaurants 1.305,26 € fins a 100 
m2 

1.190,26 € fins a 100 
m2 

13,04€/m2 més de 100 
m2 

11,91€/m2 més de 100 
m2 

Supermercats 1.436,46 € fins a 100 
m2 

1.292,81 € fins a 100 
m2 

14,36€/m2 més de 100 
m2 

12,94€/m2 més de 100 
m2 

Hipermercats 14.364,51 € 14.364,51 € 

Perruqueries, barberies, 
loteries, estancs només tabac 
i objectes fumador 

128,57 € 128,57 € 
Habitatges unifamiliars 128,57 € 128,57 € 

Habitatge pensionista (tarif. 
especial bonificada)La pensió 
més les rendes han d’esser 
inferior al doble del  SMI 

35,92 € 35,92 € 
Habitatges situats fora o dins 
nucli urbà sense recollida 
directa 71,54 € 71,54 € 
Habitatges d’ús com a casa 
de feines en sòl rústic, sense 
recollida directa 28,71 € 28,71 € 
Habitatge unipersonal 72,47 € 72,47 € 

 
Excepcionalment, per a l’any 2021, s’estableixen les següents quotes 
tributàries: 
 
  A B 
Apartaments privats i turístics 131,97 € 118,35 € 

Bancs 371,04 € 371,04 € 

Bar amb servei de menjades 759,57 € fins a 100 m2 692,73 € fins a 100 m2 

7,62 €/m2 més de 100 
m2 

6,96 €/m2 més de 100 
m2 
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Bar sense servei de 
menjades 

321,03 € fins a 100 m2 321,03 € fins a 100 m2 

3,20 €/m2 més de 100 
m2 

3,20 €/m2 més de 100 
m2 

Cafeteria 760,62 € fins a 100 m2 692,61 € fins a 100 m2 

7,60 €/m2 més de 100 
m2 

6,96 €/m2 més de 100 
m2 

Carnisseries i peixateries 321,08 € fins a 100 m2 321,08 € fins a 100 m2 

3,20 €/m2 més de 100 
m2 

3,20 €/m2 més de 100 
m2 

Comerços o diversos locals 
(souvenirs, sabateries, 
botigues de roba, joieries i 
perles, fotografia, papereries, 
etc.), botigues d'alimentació i 
begudes, forns i pastisseries 
excepte supermercats. 

321,08€ fins a 100 m2                                             
3,21€/m2 mes de 
100m2 

211,38 € fins a 100 m2        
2,11€/m2 mes de 
100m2 

Despatxos professionals (de 
medicina, clínica dental, 
clínica veterinària, 
d'advocacia, immobiliàries, 
gestories, assessories fiscals, 
etc.) 

227,59 € fins a 100 m2    
2,28€/m2 més de 
100m2 

227,59 € fins a 100 m2    
2,28€/m2 més de 
100m2 

Discoteques i sales de festa 
850,93 € fins a 100 m2 

557,78 € fins a 100 m2 

8,50 €/m2 més de 100 
m2 

5,59 €/m2 més de 100 
m2 

Estudis (dues persones) 65,97 € 60,18 € 

Fàbriques i tallers 227,59 € fins a 100 m2 227,59 € fins a 100 m2 

2,28 €/m2 més de 100 
m2 

2,28 €/m2 més de 100 
m2 

Apotecaries 321,08 € fins a 100 m2 211,38 € fins a 100 m2 

3,20 €/m2 més de 100 
m2 

2,10 €/m2 més de 100 
m2 

Hotel, hostal o pensió 53,17 €  per plaça/any 48,48 € per plaça/any 

Habitatges d’estades 
turístiques 

53,17 €  per plaça/any 48,48 € per plaça/any 
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Locals comercials i industrials 
no assenyalats i oficines de 
cotxes de lloguer 

321,08 € fins a 100 m2                                             
3,20€/m2 mes de 
100m2 

211,38 € fins a 100 m2          
2,11€/m2 mes de 
100m2 

Ports i/o club nàutic:    

Marina de Cala Llonga 16.853,66 € quota 
anual 

Club Nàutic Portopetro 3.463,02 € quota anual 

Port Cala Figuera 1.109,38 € quota anual 

Port Portopetro 1.109,38 € quota anual 

Residències 31,47 € per plaça/any 28,83 € per plaça/any 

Restaurants 1.123,83 € fins a 100 
m2 

1.024,81 € fins a 100 
m2 

11,23€/m2 més de 100 
m2 

10,25€/m2 més de 100 
m2 

Supermercats 1.236,79 € fins a 100 
m2 

1.113,11 € fins a 100 
m2 

12,36€/m2 més de 100 
m2 

11,14€/m2 més de 100 
m2 

Hipermercats 12.367,84 € 12.367,84 € 

Perruqueries, barberies, 
loteries, estancs només tabac 
i objectes fumador 

110,70 € 110,70 € 
Habitatges unifamiliars 110,70 € 110,70 € 

Habitatge pensionista (tarif. 
especial bonificada)La pensió 
més les rendes han d’esser 
inferior al doble del  SMI 

30,93 € 30,93 € 
Habitatges situats fora o dins 
nucli urbà sense recollida 
directa 61,60 € 61,60 € 
Habitatges d’ús com a casa 
de feines en sòl rústic, sense 
recollida directa 24,72 € 24,72 € 
Habitatge unipersonal 62,40 € 62,40 € 
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Segon- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el BOIB. 
Publicar l’anunci d’exposició en un del diaris de major difusió de la comunitat 
autònoma. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que 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” 
 
S’acorda, per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc abstencions 
(SUMA), l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança. 
 
Jaume Amengual demana quins criteris s’apliquen per aquest percentatge de 
baixada i que no poden estar mai a favor que Cala d’Or i sa Barca Trencada paguin 
més. Que és un bon moment per unificar les taxes de tot el municipi. 
 
La batlessa demana si són conscients que la taxa de fems és la mateixa. Que el 
contracte de fems acaba el 2021 i que estan negociant dues línies. Una línia que 
unifica la taxa de fems a tot el municipi i una altra que inclou la recollida selectiva a 
tot el municipi. 
 
Maria Monserrat exposa que el 13,09% ha sorgit del padró 2020 més les 
estimacions del novembre i del desembre. 
 
María Dolores Botia indica que respecte de les taxes de fems no han tengut temps 
de llegir l’informe tècnic, però que votaran a favor de la baixada i d’igualar tot el 
municipi.  
 
Jaume Amengual explica que ells ja ho duien al programa per a tot el municipi. 
 
La batlessa assenyala que el seu equip no necessita copiar res i que li sap greu 
que ho hagin de repetir tants de pics. 
 
6.- APROVACIÓ EXPEDIENT PER GESTIONAR DIRECTAMENT LES 
ESCOLETES INFANTILS. 
 
Vista la proposta que diu: 
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“PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER GESTIONAR 
DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ LES ESCOLETES 
INFANTILS DE PRIMER CICLE DE 0 A 3 ANYS D’AQUEST MUNICIPI 
 
Atès l’expedient administratiu per assumir la gestió directament per part d’aquest  
Ajuntament el servei de les Escoletes municipals d’educació infantil de primer cicle 
de 0 a 3 anys del municipi de Santanyí, i vist que aquesta forma de gestió dotarà 
d’una major flexibilitat a l’hora de gestionar aquest servei públic atesa la  situació 
actual de pandèmia i la conseqüent crisi econòmica sanitària ocasionada pel 
COVID-19,  
 
PROPÒS: 
 
Aprovar la gestió directa del servei públic de les escoletes municipals d’educació 
infantil de primer cicle de 0 a 3 anys del municipi de Santanyí, per part de 
l’Ajuntament”. 
 
S’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
Jaume Amengual assenyala que al ple passat va demanar per aquesta qüestió i ara 
no entén aquest canvi. Que ja hi ha documents firmats d’abans del ple. 
 
La batlessa manifesta que ja ho varen anunciar i fa estona que diu que fan feina 
amb el tema de les escoletes. Que l’Ajuntament està actuant i ho fa bé. Que hauria 
d’assabentar-se de les escoletes que han tancat a les Balears. Que Josefina 
Santiago volia que les escoletes de 0 a 3 anys fossin públiques i que ha deixat el 
tema damunt la taula, i que a més vol que siguin públiques i si és possible gratuïtes. 
Que aquest tema és molt complicat i que fer política contra l’Ajuntament per aquest 
tema no és de rebut. I que vol agrair els esforços que ha fet la directora del Col·legi 
Blai Bonet en aquest tema.  
 
Jaume Amengual indica que la gestió de les escoletes no ha anat bé i que les de 
Cala d’Or i Santanyí han estat tancades. 
 
La batlessa contesta que no han estat tancades, que estaven adjudicades i que hi 
ha hagut mala sort atesa la situació per Covid. Que és normal que els números no 
surtin a la llum a reduir al 50%. I que ara no es presentaria cap empresa amb les 
ràtios que es demanen. 
 
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LES 
ESCOLETES INFANTILS. 
 
Vista la proposta que diu: 
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“PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE 
LES ESCOLETES INFANTILS DE PRIMER CICLE DE 0 A 3 ANYS DEL TERME 
MUNICIPAL DE SANTANYÍ 
 
Atesa la proposta del Reglament que regula l’organització i el funcionament intern 
de les escoletes municipals d’educació infantil de primer cicle de 0 a 3 anys,  
 
PROPÒS: 
 
Aprovar el Reglament que regula l’organització i el funcionament intern del servei 
públic de les escoletes municipals d’educació infantil de primer cicle de 0 a 3 anys”. 
 
S’acorda per unanimitat l’aprovació provisional d’aquest reglament i obrir un període 
d'informació pública, per un termini mínim de trenta dies, perquè els interessats 
puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin oportunes.  
 
Una vegada informades les al·legacions presentades durant el període d'informació 
pública, el Ple acordarà definitivament el reglament o quedarà definitivament 
aprovat si no hi hagués al·legacions. 
 
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA DE LA TAXA PER 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLETES INFANTILS 
 
Vista la proposta que diu: 
 
“PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLETES MUNICIPALS 
D’EDUCACIÓ DE INFANTIL DE PRIMER CICLE DE 0 A 3 ANYS  
 
Atès l’expedient administratiu per l’aprovació de l’ordenança de la taxa per a la 
prestació de serveis a les escoletes municipals d’educació infantil de primer cicle de 
0 a 3 anys, atès que es fa necessària aquesta aprovació, ja que es considera que 
atesa la  situació actual de pandèmia i la conseqüent crisi econòmica sanitària 
ocasionada pel COVID-19, s’estima necessari un canvi amb la gestió de les 
escoletes municipals d’educació infantil de 0 a 3 anys, assumint directament el 
servei per part de l’Ajuntament ja que això farà que aquest servei públic es faci de 
manera més eficient i eficaç que si es gestiona de forma indirecte. 
 
A més, s’estima que aquest servei constitueix un servei públic que necessàriament 
s’ha de prestar perquè a hores d’ara no es presta de forma privada en tot el nostre 
municipi.   
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Així mateix, i atès l’elevat cost d’aquest servei, s’estima que l’Ajuntament ha 
d’assumir una part del seu cost, per la qual cosa es fa un esforç i es mantenen les 
taxes d’acord amb els preus que es venien cobrant a les famílies per aquest servei. 
 
Per tot això,  
 
PROPÒS: 
 
Aprovar l'ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a les 
escoletes municipals d’educació infantil de primer cicle de 0 a 3 anys del municipi 
de Santanyí”. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer: L’aprovació provisional d’aquesta ordenança fiscal 
 
Segon: Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el BOIB. 
Publicar l’anunci d’exposició en un del diaris de major difusió de la comunitat 
autònoma. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que 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” 
 
9.- ADHESIÓ A CIUTATS PER LA VIDA / CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT 
D’AMNISTIA INTERNACIONAL. 
 
Vista la proposta que diu: 
“Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de Mort 
 
EL CONSISTORI DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 
 

 Plenament convençuts que cada comunitat, a través de la veu de llurs 
representants, pot operar com a agent capaç de millorar el respecte per la 
vida humana i la dignitat. 

 
 Preocupats per l’aplicació inhumana de la pena capital a molts països del 

món. 
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 A proposta d’Amnistia Internacional i de la Comunitat Sant’Egidio, fundadora 

de la xarxa de municipis “Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de 
Mort”, unides a Europa i al món per un desig comú d’accelerar la fi de la 
pena capital a l’àmbit jurídic i codis penals de tot el món. 

 
S’acorda per unanimitat: 
 

1. L’adhesió del municipi de Santanyí a la iniciativa “Ciutats per la Vida / Ciutats 
contra la Pena de Mort” i declarar el 30 de novembre com a Dia de les 
“Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de Mort” al nostre municipi. 

 
2. El consistori es compromet amb aquesta adhesió a procurar a totes les àrees 

de la seva competència un espai adequat per a la informació i conscienciació 
en les raons del rebuig a l’aplicació de la pena capital així com el progrés de 
la campanya abolicionista al món. 

 
3. El consistori promourà la difusió general d’informació sobre l’adhesió a la 

iniciativa”. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, la batlessa aixeca la sessió a les 
10:05 hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
 


