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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DILLUNS DIA 22 DE FEBRER DE 2021  

 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-dos de 
febrer de dos mil vint-i-u, 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 ordinària. 
Quan són les 10,30 hores, la Presidència declara obert l’acte.  

 
 
Hi assisteixen: 
 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Joan Gaspar Aguiló Martínez (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Francisca Rosselló Rigo (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Mateo Nadal Clar (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
María Monserrat Bennasar (PP) 
Jaume Amengual Bonet (SUMA) 
Manuel del Río Clar (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 
 
Guillermo Mascaró Llinás, secretari habilitat-accidental 
 
 

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’aproven per dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc abstencions (SUMA) aprovar 
les actes de les sessions anteriors de 28 de desembre de 2020 i de 03 de febrer de 
2021. 
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Jaume Amengual manifesta que no voten a favor de l’aprovació de les actes i que 
s’abstendran, perquè es podrien enregistrar les sessions per deixar-ne millor 
constancia. Que els sorprèn encara que l’equip de govern estigui en contra de 
l’enregistrament audiovisual de les sessions plenàries. 
  

 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 972 de dia 22 de desembre de 2020, fins al 142 de 
15 de febrer de 2021, del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
 
 
 
3. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

DEL PRESSUPOST DE 2021 
 
Vista la proposta que diu: 

 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 01 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
DE SANTANYÍ DE 2020 (CEXT 01-2021) 
 
1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 10 de 
febrer de 2021, 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 10 de febrer de 
2021 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 2021, 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 crèdit extraordinari, d’acord amb el 
següent detall: 

DESPESES 
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Aplicació Pressupost. Descripció Import € 
13 43901 48912 02 Trasnferències sense lucre COVID-19 109.306,43 

TOTAL 109.306,43 
 
 
FINANÇAMENT 
 
Aplicació 
Pressupost. Descripció Import € 

87000 
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals 

109.306,43 

TOTAL 109.306,43 

 
 

SEGON.- Exposar al públic aquest acord durant el termini de quinze dies, 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 quinze vots a favor (PP i SUMA) i dues 
abstencions (PSIB-PSOE) l’aprovació. 

 
 

4. APROVACIÓ SUSPENSIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PER A 
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 
AMB FINALITAT LUCRATIVA FINS EL 31 D’AGOST DE 2021 

 
Vista la proposta que diu: 

 
“Atès l’estat de l’Alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19, declarat pel Govern espanyol mitjançant el Reial Decret 926/2020, 
de 25 d’octubre, 

 
Vist que durant el període de vigència de l'estat d'alarma activat i les pròrrogues 
successives, en cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d'autonomia, 
l'autoritat competent delegada és qui tingui la presidència de la comunitat 
autònoma o ciutat amb estatut d'autonomia, en els termes que estableix el reial 
decret esmentat, i les autoritats competents delegades queden habilitades per 
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dictar, per delegació del Govern de l'Estat, les ordres, les resolucions i les 
disposicions per a l'aplicació del que preveuen els articles 5 a 11. 

 
I vistes les limitacions a l’activitat de restauració imposades per tota la normativa 
autonòmica  es fa necessari adoptar totes les mesures possibles per tal de mitigar 
les conseqüències econòmiques derivades d’aquesta pandèmia amb la màxima 
celeritat, i atès també que aquesta situació ha fet que molts de negocis hagin 
hagut de estar tancats per imperatiu legal sense poder desenvolupar cap activitat 
econòmica es fa necessària l'adopció de mesures extraordinàries per tal de mitigar 
tant com sigui possible els efectes d'aquesta situació derivada de l'Estat d'Alarma 
propiciada per la crisi sanitària del COVID-19, per la qual cosa i atesa la possibilitat 
de suspendre temporalment l'ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies amb finalitat lucrativa, es 
proposa al Ple l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies amb finalitat lucrativa, 
incorporant la disposició transitòria següent: 

 
Atesa la crisi econòmica provocada per la situació de l'Estat d'Alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspèn fins el 
31 d’agost de 2021 l'aplicació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies amb finalitat 
lucrativa. 
Aquesta suspensió entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
BOIB.” 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament; s’acorda per unanimitat l’aprovació. 

 
Jaume Amengual insisteix que hi ha molts de negocis del terme que no tenen 
accés a la via pública i que, per tant, no se’n veuen beneficiats, i que se’ls 
hauria d’ajudar. 

 
Antoni Matas vol fer a saber que es veuen beneficiats amb les línies d’ajuda, 
que se’ls ha tengut en compte ara i amb les futures línies també. 

 
 

5. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 93 DE 
LES NORMES SUBSIDIÀRIES RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ D’UN 
SISTEMA GENERAL VIARI (SANTANYÍ-POLÍGON DE S’OLIVÓ) 
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Vista la proposta que diu: 

 
“Per tal d’esmenar les deficiències observades a l’acord de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 30 d’octubre de 2020, en el tràmit 
d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 93 de les Normes 
Subsidiàries de planejament de Santanyí, que té per objecte la implantació d’un 
sistema general viari (Santanyí – polígon de s’Olivó); atès l’informe dels serveis 
tècnics municipals; es proposa el següent: 

 
1- Aprovar la nova documentació redactada per l’arquitecte Pedro Villar 
Llull, consistent en correcció de la fitxa de Sistema General, eliminant la part del 
camí públic tota vegada que no és necessària la seva expropiació. 
2- Incorporar els plànols d’ordenació amb les mateixes escales gràfiques 
que els plànols de les vigents Normes Subsidiàries. 
3- Sotmetre novament la documentació que integra aquesta modificació a 
exposició pública, tota vegada que es considera substancial l’ampliació d’espai 
viari incorporat, per un termini de 30 dies, d’acord amb les previsions de l’article 
55.3 de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears.” 

 
S’acorda per unanimitat l’aprovació. 

 
 

6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 94 DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL 
DE SANTANYÍ. 

 
Vista la proposta que diu: 

 
“Vista la modificació puntual núm. 94 de les Normes subsidiàries de planejament 
municipal, per a una nova alineació i ordenació de l’espai públic a la confluència 
dels carrers Consolació, Gómez Ulla i ronda de na Ravandella de Santanyí, 
redactada per l’arquitecte Miquel Pol Barceló, i el document per a la no 
subjecció a avaluació ambiental estratègica redactat pel biòleg Daniel Ramon 
Manera; atès els informes tècnics favorables; s’acorda: 

 
-L’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual núm. 94 de les Normes 
subsidiàries de planejament. 
-La seva exposició al públic durant el termini de 30 dies hàbils. 
-Sol·licitar informe a les altres administracions públiques o ens, les 
competències dels quals es puguin veure afectades per aquesta modificació de 
planejament així com a l’òrgan en competència urbanística del Consell Insular 
de Mallorca. 
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D’acord amb l’article 51 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de 
les Illes Balears, aquesta aprovació inicial determina per si sola la suspensió de 
l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques durant dos 
anys o fins a l’aprovació provisional, en els àmbits en què les noves 
determinacions suposin una modificació del règim urbanístic. 

 
Àmbit objecte de la modificació puntual: parcel·la ubicada al carrer de 
Consolació, 23 i espai públic a la confluència dels carrers Consolació, Gómez 
Ulla i Ronda de na Ravandella de Santanyí.” 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc 
abstencions (SUMA) l’aprovació. 

 
Jaume Amengual exposa que una vegada llegida la documentació que varen 
demanar a la comissió, tenen coses a dir. No entenem gaire bé aquesta 
documentació, la cessió del terreny ni que les despeses vagin a càrrec del 
promotor. 

 
Maria Pons manifesta que és una llicència que va passar per la Comissió 
d’Urbanisme del Consell i després de les modificacions que els indicaren la 
duen a plenària. Que si no l’ha convençut el que diuen els tècnics, l’equip de 
govern difícilment el podrà convèncer. 

 
María Dolores Botia indica que li sembla bé, ja que es descongestionarà el 
centre, que no tendrà impacte ambiental i que afegir un altre punt verd els 
sembla molt bé també. 

 
Maria Pons explica que on està situat hi ha problemes de contenidors i de 
pàrquing. I que les despeses sempre van a compte dels promotors. 

 
Jaume Amengual demana de qui ha estat idea aquesta modificació de terrenys, 
que ja han anat als tècnics i ja han llegit la documentació. No entenen perquè 
els promotors es fan càrrec de tota la promoció. 

 
Maria Pons indica que aquesta gent cedirà una part d’aquest solar i també hi 
faran aparcaments, no hi ha altre secret.  

 
 

7. MOCIÓ DE SUMA PER FOMENTAR L’AUTOCOMPOSTATGE  
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El grup municipal CANDIDATURA LOCAL SUMA per al Municipi de Santanyí 
presenta aquesta moció per tal que sigui debatuda en el ple i pugui ser 
acceptada, si es considera oportú. 

“Uns dels majors problemes que tenim en aquest Municipi és la gran quantitat 
de residus que generam i el seu cost econòmic, a més del seu gran cost 
mediambiental. A l’any 2020 a Santanyí només hi havia una previsió que es 
reciclàs el 16’7 % del total dels residus que s’haurien produït, molt lluny del 50% 
que era el mínim que s’havia previst a l’any 2018 per a l’any 2020.  

Una de les formes més fàcils i amigables de contribuir-hi és participant 
activament en el procés de transformació dels residus orgànics en compost 
vegetal, el qual, una vegada elaborat, queda convertit en adob d'alta qualitat.  

L'autocompostatge és el reciclatge de les restes orgàniques de la cuina i del 
jardí al lloc on es produeixen. Es tracta, simplement, d'imitar, a la nostra llar, el 
procés natural de transformació de les restes orgàniques. El resultat d'aquesta 
transformació és un adob orgànic 100% natural i de molt bona qualitat, 
anomenat compost.  

De l’enquesta del pla de residus feta pel propi ajuntament destaca que un 83% 
dels enquestats ha sentit parlar d’autocompostatge i que només un 19% no 
estaria disposat a fer autocompostatge a casa seva o en algun espai públic 
habilitat adequadament.  

La creació casolana d'adob fa que les persones s'adonin de la importància del 
procés de realitzar una bona separació de les deixalles, contribueix a la 
disminució de la contaminació que produeix la seva recollida, transport i 
tractament a les plantes incineradores i, a la vegada, es redueix la quantitat de 
restes que van a parar a abocadors i incineradores i minora les olors 
desagradables que eventualment se senten al costat dels contenidors. És 
important assenyalar que en cap fase de l'autocompostatge domèstic es 
produeixen males olors.  

El procés de compostatge no és un procés ràpid (el primer compost triga 6-9 
mesos en fer-se. Un cop extrets els primers sacs, el període de compostatge es 
redueix a 3- 4 mesos) però tot i així resulta molt còmode: ens evita haver d’anar 
cada vegada a llençar les escombraries al contenidor, ens facilita la recollida 
selectiva a la cuina i no té cap despesa de manteniment.  

Per poder realitzar bé el compost, és necessari tenir formació i assessorament 
per part de professionals. Perquè el programa de foment de l’autocompostatge 
sigui un èxit, s’haurien de crear uns tallers formatius, on els assistents 
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aprendrien a fer autocompostatge de manera còmoda i senzilla. En finalitzar la 
sessió, els participants haurien de poder adquirir un compostador i una eina per 
remoure les restes a un preu reduït ja que l’Ajuntament subvencionaria la resta. 
A més, els participants del programa podran gaudir d’un descompte de la taxa 
de recollida de fems sempre que passin els controls anuals de la qualitat del 
compost per part dels professionals designats per l’Ajuntament.  

Aquest punt també està relacionat amb l’enquesta abans esmentada, ja que un 
94% dels enquestats «considera que és necessari augmentar la sensibilització i 
l'educació ambiental per millorar la problemàtica associada amb l'excessiva 
generació de residus» i un 65% «considera que paga molt a la seva taxa de 
residus».  

Un altre punt que crida l’atenció és que a la pregunta «Quins són els principals 
envasos d'un sol ús que consumeixes al teu dia a dia?», el quart producte més 
votat amb un 13% varen ser les càpsules de cafè. I, per a aquest producte, en el 
terme no tenim cap punt de recollida selectiva.  

És per tots aquests motius que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS, així com que aquests es compleixin:  

Primer.- Aprovar el programa de promoció de l’autocompostatge amb una 
campanya de sensibilització ciutadana.  

Segon.- Subvencionar la formació i l’adquisició de compostadors a tots els 
ciutadans que vulguin participar d’aquest programa.  

Tercer.- Reduir en un 15% la taxa de la recollida de fems a tots els habitatges 
que participin en aquesta experiència.  

Quart.- Instal·lació de punts de recollida selectiva de càpsules de cafè en tot el 
Municipi, i si no és possible, com a mínim en els punts verds. “ 

S’acorda votar per separat els punts de la moció, però el punt segon es votaran 
els dos subapartats per separat: 

 
1r. S’aprova per unanimitat el primer punt. 
2n. S’aprova per unanimitat el subapartat primer del punt segon de 
“subvencionar la formació”; no s’aprova el subapartat segon del punt segon de 
l’adquisició de compactadors, per  deu vots en contra (PP) i set vots a favor 
(SUMA i PSIB-PSOE).  
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3r. S’aprova per unanimitat el punt tercer amb la redacció següent: “reduir la 
taxa de la recollida de fems a tots els habitatges que participin en aquesta 
experiència.” 
4rt. Suma retira el punt quart. 

 
Jaume Amengual exposa que aquesta moció és fruit de l’enquesta a tots els 
habitants del municipi sobre compostatge, porta a porta, etc. Que entenen que 
s’hi  sumarà també l’equip de govern. Per una altra banda, manifesta que no els 
ha arribat el conveni que fa dos mesos varen signar sobre reciclatge de 
càpsules de cafè i no saben quins són els compromisos que s’hi adquireixen. No 
entenen perquè no varen mostrar el conveni al seu moment i no va passar pel 
ple. Que els conviden que se sumin a la majoria per l’autocompostatge. 

 
Maria Pons indica que en firmen molts, de convenis, que aquest no té cap cost 
econòmic i que, per tant, no és competència del Ple.  

 
Bàrbara Xamena manifesta que està previst l’autocompostatge a la campanya 
nova de residus. 

 
Jaume Amengual demana que es votin els punts per separat i que al segon punt 
es votin per separat els subapartats.  

 
Maria Pons indica que es votaran els punts per separat d’acord amb la proposta. 

  
Pel que fa al tercer punt, Bárbara Xamena exposa que també està contemplat al 
Pla de residus. Que no saben si serà el 15% o serà més i que  si volen poden 
llevar aquest 15%. 

 
Jaume Amengual indica que ho poden deixar, que hi haurà una rebaixa 
d’almanco un 15 %. 

 
Maria Pons manifesta que és molt agosarat posar el percentatge. 

 
Jaume Amengual exposa que al final votaran a favor de no posar percentatges i 
que retiren el punt quart. 

 
Maria Pons manifesta que el regidor els farà arribar una còpia del conveni.  

 
 

8. MOCIÓ DEL PP EN RELACIÓ A LA PUJADA DE LLUM A ESPANYA 
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EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ, d'acord 
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent, 

 
MOCIÓ EN RELACIÓ A LA PUJADA DE LLUM A ESPAÑA 

 
“A tots els mitjans de comunicació apareix la notícia de l’increment del cost de 
l’energia elèctrica de més d’un 27% els primers dies de l’any, coincidint amb les 
baixades dràstiques de temperatures. 

 
No és admissible que amb la situació que està passant aquest moment el nostre 
país, ens pugin un bé essencial com és l’electricitat més d’un 27% i més essent 
Espanya el país de la Unió Europea que més paga pel llum, excepte Regne 
Unit. 

 
La diferència de preu que han d’afrontar les famílies espanyoles és molt distant 
respecte a altres grans països. Si tenim en compte allò que paga de mitjana una 
família espanyola (0,215 euros per kilowatt-hora) i la comparam amb altres 
païssos com Alemanya, que paga 0,128 euros; França, 0,106 euros; Itàlia, 
0,143 euros; Portugal, 0,126 euros; i Anglaterra, la diferencia és de 0,127 euros 
el Kw/h. La conclusió és que els ciutadans espanyols pagam prop del doble que 
els principals països d'Europa. 

 
A nivell energètic, Espanya és considerada una “illa” a on els problemes de 
generació elèctrica es succeeixen any darrere any. Quan Espanya no pot 
generar suficient energia l’ha d’adquirir al preu que sigui a altres països. Tot 
això, mentre el Govern del senyor Sánchez anuncia plans de transicions 
ecològiques, sense que es duguin a terme. 

 
A aquest preu hem d’afegir l’impost a l’electricitat de més del 5% i el 21% d’IVA 
que aplica Espanya, on altres països de la zona euro, com Portugal, han baixat 
l’IVA de la factura elèctrica fins a un 6% amb l’objectiu de beneficiar a tots els 
ciutadans. 

 
Però aquesta pujada afectarà molt més enfora de la factura elèctrica. Les 
famílies més vulnerables que han de recórrer a ajudes socials, veuran 
directament agreujats els seus problemes per la puja de la factura elèctrica 
mensual.  

 
I tot això, mentre el senyor Sánchez i el senyor Iglesias ni es pronuncien. Hi ha 
famílies que estan passant situacions molt complicades per falta de pagaments 
d’ERTE, per falta de feina, falta de cobrament de s'ingrés mínim vital, amb 
dificultats per dur menjar a la taula. Aquestes famílies també veuen agreujada la 
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seva situació amb aquest increment de cost elèctric. Els qui no havien de deixar 
«ningú enrere», donen una estocada més a una economia familiar molt mal 
ferida. 

 
El Partit Popular ha sol·licitat al Govern d’Espanya que tingui sensibilitat amb les 
famílies espanyoles i que actuï de manera contundent aplicant les mesures que 
té al seu abast de manera discrecional, com és una baixada del tipus impositiu 
de l'IVA. 

 
La resposta de la ministra d'Hisenda, i per tant del Govern, no ha pogut ser més 
desafortunada, negant-se a una rebaixa d'aquest tipus. Quan a la Unió Europea 
ha dit que no hi ha cap problema per reduir l’IVA als subministraments bàsics, 
com l’electricitat. 

 
El Govern de Sánchez i Iglesias podria baixar el rebut de la llum, si volgués, 
intervenint en diferents conceptes del rebut de la llum. Hi ha una gran varietat de 
mesures que el Govern pot adoptar per a reduir el preu final de la llum de les 
famílies espanyoles. L'objecte d'aquesta moció, és posar l'accent en la baixada 
del tipus impositiu de l'IVA fins a un 10%, atès que en el nostre entorn som dels 
països que tenim un tipus impositiu excessivament elevat, pagant un 21%.  

 
El Govern de Sánchez i Iglesias s'escuda en què Brussel·les no permet que es 
realitzi aquesta baixada de tipus. Però també recordem com el Govern es 
negava a rebaixar el tipus de l'IVA de les mascaretes sanitàries, amb la mateixa 
argumentació, que com finalment es va demostrar, era falsa. 

 
Portugal, Itàlia, França, Alemanya, Holanda mantenen de mitjana un tipus 
impositiu d'IVA per davall dels que s'aplica a Espanya. 

 
Per tant, el Govern de PSOE i Podemos pot d’adoptar aquesta mesura de 
rebaixa del preu de la llum, més si ens remuntem a les paraules que el 
Vicepresident del Govern, Pablo Iglesias va declarar quan governava el Partit 
Popular: “Disparar la factura de la luz un día como hoy, solo demuestra la 
codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice””. 

 
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa l’adopció dels següents, 
ACORDS 
Primer.- L’Ajuntament de Santanyí rebutja la pujada de més d’un 27% del cost 
de l'energia elèctrica i demana al Govern d’Espanya a reconsiderar aquesta 
pujada. 
Segon.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern d’Espanya que rebaixi l’IVA 
que s’aplica a la factura elèctrica a un 10%, en lloc de l’actual 21%.”  
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S’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i dues abstencions (PSIB-PSOE) 
l’aprovació de la moció íntegra (exposició de motius inclosa). SUMA es nega a 
votar la moció íntegra per disconformitat amb l’exposició de motius. 

 
A continuació es procedeix a votar els punts per separat: 
1r: S’aprova per quinze vots a favor (PP i SUMA) i dues abstencions (PSIB-
PSOE) el punt primer. 
2n: S’aprova per quinze vots a favor (PP i SUMA) i dues abstencions (PSIB-
PSOE) el punt segon. 

 
Jaume Amengual demana per votar per separat els acords i l’exposició de 
motius. Volen remarcar que la privatització ve del mandat d’Aznar i ara els 
mateixos que varen privatitzar aquest servei són els que demanen la baixada. 
No demanen que l’empresa bonifiqui els clients, per això no comparteixen 
l’exposició de motius però sí que comparteixen els acords.  

 
Maria Pons indica que els sembla molt bé però que no té sentit haver de xerrar 
del passat i d’ex-alts càrrecs; que aquesta és la seva exposició de motius, però 
que li hagués agraït que hagués duit un text alternatiu a aquesta exposició de 
motius i hi hagués hagut punts que haguessin pogut consensuar. 

 
María Vega Oreja dóna tot el suport a Jaume Amengual. Manifesta que 
aquestes empreses s’han privatitzat i la realitat és aquesta, i demanar a 
empreses privades que pugin o baixin preus és molt complicat.  

 
Maria Pons exposa que per baixar el cost de l’energia elèctrica o l’IVA s’ha de 
demanar al Govern d’Espanya i que cada grup té la seva línia d’intervenció. 

 
Jaume  Amengual explica que només votaran els punts, no l’exposició de 
motius.  

 
 

9. MOCIÓ DEL PP PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS 
AUTÒNOMS, PETITES I MITJANES EMPRESES, TREBALLADORS I 
FAMÍLIES DE LES ILLES BALEARS 
 

EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ, d'acord 
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent, 

 
MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS AUTÒNOMS, 
PETITES I MITJANES EMPRESES, TREBALLADORS I FAMÍLIES DE LES 
ILLES BALEARS. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
“Fa gairebé un any que es va detectar el primer cas positiu per la Covid-19 a 
Mallorca. Al llarg de 2020, el Govern d’Espanya va prendre mesures molt 
restrictives, com el confinament general i el tancament de tota l’activitat 
comercial i industrial, de productes i serveis no essencials. 

 
Malgrat aquestes mesures tan extremes, dins l’any 2020 no s’ha pogut acabar 
amb aquest nou virus, desgraciadament, ha passat un any sencer, i hem 
començat 2021 amb la pandèmia totalment desbocada per tot el territori 
nacional.  

 
El Govern d’Espanya, i el Govern Balear, han anat sempre per darrere del virus, 
la presa de mesures tardanes no ha afavorit la lluita contra la pandèmia. A més, 
la manca de coordinació entre Administracions, els missatges contradictoris, la 
retallada de drets fonamentals, i les mesures purament polítiques sense 
suficient base científica, han provocat en la població una fatiga pandèmica, que 
es tradueix en una minva de l’efectivitat de les restriccions. 

 
Les conseqüències d’afrontar aquesta greu crisi sanitària amb una gestió 
incoherent, tardana i descoordinada entre les diferents CCAA, ha provocat la 
paralització de gran part de l’activitat econòmica, i una acceleració de la caiguda 
d’ingressos i de la taxa d’atur. 

 
Segons diverses publicacions que diferents organismes públics, així com 
associacions empresarials, han publicat, les facturacions i volums de negoci de 
les diferents empreses i autònoms han baixat entre un 60 i un 75% en relació 
amb l’any 2019. 

 
A les Illes Balears hem arribat a 2021 amb xifres rècord de contagis, i amb una 
campanya de vacunació que no arriba al ritme necessari per aconseguir la 
volguda immunitat comunitària. Avui, amb aquestes dades, es troba lluny un 
inici de temporada turística amb garanties i certa normalitat. 

 
Una situació excepcional, com la que vivim, requereix mesures excepcionals, el 
Partit Popular de les Illes Balears sempre ha mantingut la mà estesa a la 
presidenta del Govern. En aquests moments, s’ha de fer feina conjunta per 
arribar a solucions, i per això, entre altres propostes, es va plantejar un pla de 
rescat econòmic i social amb mesures que pretenien mobilitzar 1.400 milions 
d’euros a les Illes Balears. 
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Salvar vides ha de ser la prioritat, però també s’ha de protegir el teixit productiu, 
per salvar els llocs de feina. Aquests dos objectius són compatibles, i així s’ha 
fet en altres països. Les fórmules no són màgiques, tot està inventat, només fa 
falta voler fer feina de valent, deixar de banda interessos polítics, i donar les 
passes correctes.  

 
Les darreres mesures adoptades pel Govern tornen a perjudicar l’economia, els 
autònoms i les petites i mitjanes empreses. Aquestes persones han arribat al 
límit, han invertit en seguretat dels seus negocis, han aplicat totes les mesures 
que han imposat les autoritats, i han esgotat els seus estalvis, però el Govern 
torna a tancar l’activitat comercial. L’única mesura que ha posat en marxa per 
pal·liar aquesta ruïna, és una nova línia de subvencions, que no serveix per 
cobrir ni els lloguers dels locals, ni tan sols per fer front al pagament dels 
impostos, o la darrera pujada de la factura de la llum. 

 
Per aconseguir la desitjada recuperació econòmica, no basta amb la redacció 
de Plans de Reactivació que es tradueixen en convocatòries d’ajuts, del tot 
insuficients.  

 
Per garantir el manteniment dels llocs de feina i de les petites i mitjanes 
empreses s’ha d’injectar liquiditat, però també s’han de abaixar i/o ajornar els 
impostos, les quotes de la Seguretat Social.  

 
I sobretot, s’ha  d’avançar en la campanya de vacunació, reivindicant enfront del 
Govern central, mesures extraordinàries per les Illes Balears, donada la 
importància de les Illes Balears en l’economia nacional i donada la necessitat 
d’aconseguir ser un destí sanitari segur per als països emissors de turistes, i així 
aconseguir la recuperació del sector turístic que és la nostra principal font 
d’ingressos, i que ha propiciat l’alt nivell de vida i serveis a la ciutadania, que 
gaudim tots els ciutadans de les Illes Balears. 

 
Per tot això, el Grup Popular proposa l’adopció dels següents, 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears a 
aprovar amb caràcter immediat un Decret Llei de mesures urgents per pal·liar 
l’emergència econòmica i social derivada de la COVID-19 a les Illes Balears, 
que inclogui un crèdit extraordinari de 300 milions d’euros, ampliable fins a 350 
milions d’euros, finançat amb una emissió extraordinària de deute a llarg termini. 

 
SEGON.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a 
ajornar a sol·licitud del contribuent i fins al 30 d’octubre de 2021, tots els deutes 
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tributaris que corresponguin a tributs autonòmics gestionats per l’Agència 
Tributària de les Illes Balears o els ens del sector públic instrumental de la 
Comunitat Autònoma, derivats de liquidacions, autoliquidacions o altres deutes 
tributàries amb venciment abans de 30 d’octubre de 2021. Aquests ajornaments 
es concediran automàticament sense necessitat de prestar cap garantia i sense 
que resulti exigible cap interès moratori, sempre que el contribuent sigui un 
autònom o una petita o mitjana empresa que s’hagi vist afectada per la crisi de 
la COVID-19 o qualsevol altre contribuent que es trobi amb una situació de 
vulnerabilitat. 

 
TERCER.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a 
realitzar una aportació extraordinària, vinculada al crèdit pressupostari esmentat 
a l’apartat 1, de 70 milions d’euros a ISBA-Societat de Garantia Recíproca, amb 
la finalitat d’incrementar la solvència de l’entitat i crear una nova línia d’avals 
que permetria mobilitzar al voltant de 700 milions d’euros en forma de préstecs 
immediats a autònoms i petites i mitjanes empreses que s’hagin vist afectades 
per la crisis de la COVID-19 i es trobin ubicades a les Illes Balears, amb les 
següents característiques: 

 
a) Els beneficiaris serien els autònoms i les petites i mitjanes empreses que 
s’hagin vist obligades a cessar en la seva activitat com a conseqüència de 
l’Estat d’Alarma o hagin vist minvats els seus ingressos, ja sigui en l’Estat 
d’Alarma o en els 6 mesos posteriors, en almenys un 50% i es mantindria la 
línia fins a l’1 d’abril de 2022. 

 
b) Els préstecs assolirien un import màxim de 200.000 euros per autònom i 
petites empreses i fins a 400.000 euros per a les mitjanes, es trobarien avalats 
fins al 100% per part d’ISBA-SGC, es concedirien amb un termini d’amortització 
de 8 anys i un període de carència, tant pel que fa a l’amortització de capital 
com els interessos, d’1 any. 

 
c) La liquiditat obtinguda en base aquesta línia de finançament ha d’atorgar als 
autònoms i les petites i mitjanes empreses, la tresoreria suficient per fer front a 
pagaments immediats –rebuts d’autònom, resta de cotitzacions a la Seguretat 
Social, nòmines del personal, deutes tributàries, lloguers, amortitzacions de 
deute, proveïdors, entre d’altres– i reduir els dèficits de capital circulant. 

 
QUART.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les illes Balears a dotar 
una línia d’ajuts a fons perdut per autònoms i petites i mitjanes empreses, 
vinculat al crèdit pressupostari esmentat a l’apartat 1, per un import de 150 
milions d’euros, ampliable fins a 200 milions d’euros, amb les següents 
característiques: 
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a) Els autònoms i petites i mitjanes empreses que aprofitessin la línia de 
préstecs esmentada a l’apartat 3 anterior, rebrien, durant el 2021 i els 2 
exercicis següents, un ajut de la comunitat autònoma que cobriria la totalitat dels 
costos i comissions de formalització dels préstecs, el 100% dels interessos i un 
50% de l’amortització del capital, sempre que mantinguessin, incrementessin o 
la reduïssin un màxim d’un 10%, la plantilla mitjana de treballadors que ja tenien 
durant el 2019. 

 
b) Els autònoms i les petites i mitjanes empreses que acreditin una situació de 
potencial insolvència a curt termini, motivada per la crisi de la COVID-19, rebran 
un ajut de fins a 100.000 euros, sempre que es comprometin i acreditin la 
possibilitat de mantenir l’activitat durant un mínim de 5 anys. 

 
QUINT.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a reduir 
la pressió fiscal sobre els ciutadans i les empreses de les Illes Balears 
implementant, com a mínim, les següents mesures: 

 
a) Eliminació de la totalitat de la tarifa de l’impost sobre estades turístiques a les 
Illes Balears fins al 31 de desembre de 2022. 

 
b) Suspensió del cobrament de l’anualitat 2021 derivada de la compra de places 
d’allotjaments i habitatges turístics, de manera que l’anualitat aquestes 
anualitats es traslladin a 2022 i la compra s’acabi pagant en 7 anys. 

 
c) Reducció d’un 30% tant a la quota variable com a la fixa i tant pel que fa a 
tarifa domèstica com a la que afecta la resta d’activitats econòmiques, del cànon 
de sanejament d’aigües. 

 
d) Eliminació fins a 31 de desembre de 2021 de totes les taxes autonòmiques 
que incideixin sobre l’activitat econòmica i reducció en un 30% de la resta de 
taxes. 

 
SISÈ.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears  a crear 
una nova línia d’ajuts HABITATGE COVID-19 per permetre que les famílies de 
les Illes Balears que hagin vist minvats els seus ingressos mensuals en almenys 
un 30% a conseqüència de la crisi de la COVID-19, puguin fer front a les 
mensualitats de lloguer i amortitzacions dels préstecs hipotecaris, dels seus 
habitatges habituals. Aquesta línia d’ajuts tindrà una dotació mínima de 25 
milions d’euros i s’aprofitaran els recursos que el Govern de les Illes Balears 
tenia previst destinar a la construcció d’habitatge públic en el pressupost 2021. 

 
SÈPTIM.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears a 
realitzar una aportació extraordinària, de 20 milions d’euros a ISBA-SGR, amb 
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la finalitat de crear una nova línia de préstecs FAMÍLIES COVID-19 amb una 
dotació de 200 milions d’euros, per a famílies que hagin vist reduïts els seus 
ingressos mensuals en almenys un 30% a conseqüència de la crisi de la 
COVID-19. Les característiques de la línia serien les següents: 

 
a) Els beneficiaris serien les famílies residents a les illes Balears que hagin vist 
minvats els seus ingressos mensuals en almenys un 30% a conseqüència de 
les restriccions establertes per les autoritats. 

 
b) Els préstecs assolirien un import màxim de 25.000 euros per família, en 
funció del nombre de membres, es trobarien avalats fins al 100% per part 
d’ISBA-SGC, es concedirien amb un termini d’amortització de 8 anys i un 
període de carència, tant pel que fa a l’amortització de capital com els 
interessos, d’1 any. 

 
c) Les famílies que aprofitessin aquesta línia de préstecs, rebrien durant el 2021 
i els 2 exercicis següents, un ajut de la comunitat autònoma que cobriria la 
totalitat dels costos i comissions de formalització dels préstecs, el 100% dels 
interessos i un 50% de l’amortització del capital. 

 
VUITÈ.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern d’Espanya a l’ajornament 
immediat dels terminis per a presentar les autoliquidacions i formalitzar l’ingrés 
de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Impost sobre Societats (IS), Pagaments 
fraccionats, retencions i resta de deutes tributàries, fins a 30 d’octubre de 2021, 
per a autònoms i petites i mitjanes empreses que s’hagin vist afectades, directa 
o indirectament, per la crisi de la COVID-19. Així com, l’ajornament del termini 
voluntari per a presentar l’autoliquidació de l’IRPF, fins al 30 d’octubre de 2021, 
per a tots els contribuents que s’hagin vist afectats per la crisi de la COVID-19. 

 
NOVÈ.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern d’Espanya a prioritzar la 
campanya de vacunació a les Illes Balears, per poder recuperar de forma urgent 
el sector turístic les Illes Balears, sector molt necessari per a la recuperació de 
l’economia nacional, ja que suposa un 12,5% del PIB nacional i un 35% del PIB 
regional. 

 
DÈCIM.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Consell de Mallorca a l’eliminació 
temporal del pagament de la taxa de tractament de residus, per tal d’evitar la 
reducció d’ingressos i el desquadrament dels comptes dels Ajuntaments, davant 
l’anunci de la presidenta del Govern de suspendre aquesta taxa municipal, 
durant el primer trimestre d’enguany.” 

 
S’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), cinc abstencions (SUMA) i dos 
vots en contra (PSIB-PSOE) l’aprovació. 
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Jaume Amengual diu que si volen unes mesures de vacunació per a les 
Balears, que  demanin les competències de Sanitat.  

 
Maria Monserrat exposa que amb aquestes coses de traspàs de competències 
no hi entraran perquè no són objecte de la moció. Que han mirat què poden 
agafar de les altres administracions. Que l’Ajuntament ha de treure subvencions 
per ajudar la població de Santanyí i volen que les altres administracions 
implicades també prenguin mesures per baixar taxes o convocar línies de 
subvencions. Que no entraran en el debat de demanar o no l’autonomia 
econòmica. 

 
Jaume Amengual indica que sí hi haurien d’entrar perquè ell només ha analitzat 
la seva moció. Que de quina manera ho farien això de gestionar les vacunes a 
les Illes Balears i que segur que el Sr. Casado no estaria gens d’acord que 
primer vacunassin la població de les Illes Balears. I que no només és aquesta 
moció que demana vacunes, que la presidenta del Govern també ha demanat 
que les Illes Balears siguin pioneres en aquest procés. 

 
Maria Monserrat exposa que la Sra. Armengol va anar a Madrid i que no va 
aclarir res.  

 
Maria Pons manifesta que aquest Ajuntament va ser pioner a demanar que 
vacunassin la policia local i que també vacunassin protecció civil perquè eren 
imprescindibles. Que Santanyí és un municipi pioner que vol ser pilot en la  
vacunació perquè es pugui fer feina aquest estiu en condicions segures. Si hi hi 
hagués cap possibilitat d’avançar els doblers per poder comprar les dosis de 
vacunació perquè aquest  municipi és 90% turístic, ho faria. 

 
María Vega Oreja manifesta tot el desacord amb l’exposició de motius perquè 
és un atac al govern autonòmic i central. En segon lloc, exposa que aquest és 
un problema de tot el país i voler tenir mesures especials per a les Illes Balears 
és un gest d’insolidaritat. Que no som un estat federal i que hi ha encara 
sanitaris que no estan vacunats, que el tema de les competències és el que és i 
voler agafar vacunes seria restar a altres territoris. 

 
Maria Pons indica que tot el personal que sigui essencial és evident que el 
govern el vacunarà, però que ells  representen aquest municipi i que avançarien 
el que fes falta. Que tothom ha d’estar vacunat quan abans millor.  

 
10. MOCIÓ CONJUNTA DEL PP, SUMA I PSIB-PSOE PER A LA MILLORA 

DEL TRANSPORT PÚBLIC, CONNEXIONS, FREQÜÈNCIES I REDUCCIÓ 
DE LES TARIFES DEL NOU TIB 
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EL GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
(PP,SUMA,PSOE), d'acord amb el que preveu el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, desitgen elevar al Ple de 
l'Ajuntament la següent, 

 
MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC, CONNEXIONS, 
FREQÜENCIES I REDUCCIÓ DE LES TARIFES DEL NOU TIB. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El 31 de juliol de 2019 el conseller Pons, anunciava l’adjudicació del servei de 
busos de Mallorca. El consell d'administració del Consorci de Transports de 
Mallorca va adjudicar els tres lots valorats en 479 milions d'euros, que serviran 
per cobrir aquest servei durant els propers deu anys, i que suposa la renovació 
de tota la flota d'autobusos de l'illa. 

 
El conseller Marc Pons va dir que: “Amb l'entrada en funcionament del nou TIB 
situem el transport públic interurbà de Mallorca com a punter no només a nivell 
estatal, sinó també a nivell europeu” 

 
El Govern el passat 17 de desembre va presenta la nova flota de busos del TIB 
a Mallorca. El nou sistema tarifari que ha estat implementat per l'Executiu 
autonòmic ha encarit el preu del bitllet senzill, i penalitza les persones que 
menys l'utilitzen. 

 
La realitat en l' inici d'any i l'entrada en funcionament de les noves concessions 
del TIB, no està complint amb una part important dels compromisos anunciats 
pel conseller Pons, que havien d'augmentar freqüències i connexions. La realitat 
és que molts usuaris protesten per les retallades d'algunes freqüències, 
l’increment del temps d’algunes línies i la important pujada de les noves tarifes. 

 
Queixes generalitzades d'usuaris, tant del tren com del bus, pel que fa a les 
tarifes, ja que es prima a la minoria d'usuaris amb el nou sistema, han retallat la 
flexibilitat de la T40 que disposava qualsevol usuari per poder utilitzar la targeta 
fins a un màxim de 45 dies, ara li han retallat 15 dies, per la qual cosa no 
s'ajusta la nova tarifa a la majoria dels usuaris.  

 
Aspectes com perdre la targeta i cobrar 8 €, a més de perdre tot el saldo, van en 
sentit contrari que ens ha venut el Govern Balear. Un altre exemple poc 
incentivador per poder fidelitzar nous usuaris és el cost d'un bitllet sense la 
targeta a 4,50 €. 
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Les queixes es multipliquen, de fet, diversos ajuntaments, han manifestat el 
malestar dels seus ciutadans, usuaris del transport públic, respecte al nou TIB.  

 
Gairebé un 40% de la població de Mallorca no disposa de cotxe i necessita un 
bon transport públic per anar a la feina, als centres educatius i sanitaris o a 
altres serveis bàsics, agreujant-se aquestes necessitats per la crisi social i 
econòmica. 

 
El fet de penalitzar als usuaris ocasionals actua com un element dissuasiu per 
als potencials nous usuaris i, a la vegada, redueix la possibilitat d'augmentar el 
nombre d'usuaris habituals, que valorarien els avantatges d'anar amb transport 
públic, per diverses raons com menys embussos, menys dificultats per aparcar, 
preu competitiu en relació amb l'ús del cotxe, etc. 

 
Per tot això, els grups municipals proposen l’aprovació dels següents, 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears, a 
estudiar i millorar totes les línies i freqüències com van anunciar públicament en 
diferents ocasions el conseller de Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons. 

 
SEGON.- L’Ajuntament de Santanyi insta al Govern de les Illes Balears, a 
reunir-se amb tots els Municipis de Mallorca, per estudiar amb garanties les 
seves necessitats i millorar les opcions de freqüències i connexions per als 
ciutadans, en cas de ser necessari i millorar realment el transport públic a 
Mallorca. 

 
TERCER.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern de les Illes Balears, a 
aplicar noves tarifes, tant de tren com de bus, que no siguin discriminatòries 
pern a cap usuari i deixar de penalitzar als usuaris que menys utilitzin el 
transport públic, perquè el transport públic sigui la seva primera opció. 

 
QUART.- L’Ajuntament de Santanyi insta al Govern de les Illes Balears, a 
solucionar les següents queixes dels nostres residents:  

 
4.1 Per fomentar l’ús del transport públic, que es posin en marxa noves aturades 
segons les necessitats de cada municipi. 

 
4.2 Que s’apliquin els descomptes de viatgers freqüents per als viatgers que 
empren el transport públic en distàncies curtes. 
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4.3 Que el descompte de viatger freqüent sigui un descompte lineal i que no 
tengui limitacions segons les dates d’inici dels viatges dels usuaris. 

 
4.4 Que es creï un sistema d’informació per als usuaris, que en tot moment 
puguin sebre quin preu paguen pel seu viatge. 

 
4.5 Que es donin facilitats a la gent major que no disposa de material ni 
coneixements per fer servir la plana web, així com també, una millora dels 
canals i campanyes de comunicació per tal que tots els usuaris coneguin els 
detalls del nou sistema tarifari establert a la xarxa TIB. 
4.6 Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï la xarxa de 
punts on poder realitzar l’emissió i renovació de la targeta intermodal. 

 
Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, que faci enquestes als usuaris 
del transport públic perque aquestes puguin ser emprades per realitzar millores i 
canvis que en facilitin l’ús. 
 
S’acorda per majoria de quinze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i dues 
abstencions (SUMA) l’aprovació. 

 
Maria Dolores Botia manifesta que s’ha de recalcar a la moció que s’ha de posar 
al bus un sistema perquè sapiguen què tenen i quins doblers els queden.  

 
Jaume Amengual manifesta que li sap greu però que no volen formar part 
d’aquest document perquè no se’ls va enviar abans del Ple. Que varen fer unes 
aportacions per correu electrònic però que no els van tornar el text consensuat 
ni definitiu i que els punts que ells hi havien aportat no s’hi han inclòs. 

 
Joan Gaspar demana disculpes per la manera de procedir. Agraeix haver rebut 
les seves aportacions, com també les de les regidores socialistes, sobretot de 
Vega, que n’és usuària. Les peticions que va rebre estan incloses dins els punts 
de la moció. Que aquest conveni ja està signat i les targetes ja es reparteixen al 
nostre municipi.  
Maria Pons indica que no és cap crítica al conseller Marc Pons, i a més ara ja 
no és el conseller de Mobilitat. Que com ja sap la problemàtica és molt grossa i 
que aquesta moció no té cap mala intenció ni una. I que vendran també del TIB 
a fer unes targetes moneder. Demana disculpes si no han actuat com volien, 
que no ha estat mala intenció. 

 
María Vega Oreja exposa que li sap greu que Suma es despengi però vol 
contestar a Jaume. Que són un grup polític i ajudar els ciutadans està per 
damunt els partits polítics. Que demanen a Suma a veure si poden fer alguna 
cosa perquè les seves propostes són bones i hi estan a favor. 
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Jaume Amengual manifesta que vol que quedi clara la voluntat de crear una 
moció conjunta. Només és el fet de no veure la moció abans d’enviar-la al ple. 
Accepten les discupels però ho deixen així. Que hi ha punts i subpunts i que els 
tres grups els haurien de poder discutir. Que no poden secundar mai una moció 
sens haver-la vista prèviament. 

 
Joan Gaspar Aguiló exposa que està content que acceptin les disculpes, però 
que el secretari havia de convocar el ple. I que els subpunts no són menys 
importants que els punts. 

 
Maria Pons recorda que aquesta moció era del PP.  

 
 

11. MOCIÓ DEL PP PER A LA REDUCCIÓ DE L’IVA DE LES MASCARETES 
FFP2, DEL 21% AL 4%. 
 

S’absenta momentàniament la batlessa de la reunió i la substitueix el primer 
tinent de batlessa, Joan Gaspar Aguiló. 

 
EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ, d'acord 
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent, 

 
Moció per a la reducció de l’IVA de les mascaretes FFP2, del 21% al 4%. 

 
 “Tenint en compte els diferents tipus catalogats de mascaretes, així com els 
diferents nivells de seguretat que ofereixen, i les indicacions d'ús específiques 
de cada model, les mascaretes s'han convertit en un article de primera 
necessitat davant la pandèmia.  

 
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en sessió de 3 de juny 
de 2020 va aprovar una Proposició no de Llei del Grup Popular relativa a la 
distribució de les mascaretes en farmàcies. El text aprovat pel Parlament va ser 
el següent:  

 
“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que el 
repartiment de mascaretes als ciutadans de les Illes Balears es dugui a terme a 
través de la recepta electrònica per retirar en les oficines de farmàcia. 

 
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que les 
mascaretes, mentre duri aquesta pandèmia, siguin considerades com un 
medicament finançat més, contemplant la gratuïtat per a pensionistes i aturats. 
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que es 
faciliti el nombre de les mascaretes d'ús diari, per tal que es pugui cobrir la 
demanda, com a mínim, de 7 a 15 dies.  

 
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la reducció de 
l’IVA, del 21%, de les mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics, al 4%, per 
tractar-se de productes de primera necessitat.” 

 
No obstant això, les mascaretes FFP2, que han demostrat ser molt més 
eficaces en la protecció enfront del virus, van quedar exemptes de la rebaixa de 
l'IVA, i, a poc a poc, es va imposant el seu ús obligatori en determinats entorns.  

 
Països com França, Àustria o Alemanya ja han prohibit les mascaretes de tela 
que filtren menys del 70% de les partícules, tornant obligatòries les conegudes 
com FFP2 per a entrar en espais públics, bars o supermercats.  

 
A Espanya, a les màscares FFP2 se'ls aplica el tipus màxim d'IVA (21%), la qual 
cosa implica que, per a una família de quatre membres, el cost mensual 
d'aquest element protector pot superar els 100 euros.  

 
El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, 
Fernando Simón, va assegurar la setmana passada que el Ministeri de Sanitat 
no descarta "fer obligatori l'ús de mascaretes FFP2 en algunes circumstàncies 
concretes". Argumentava que "pot ser raonable" estendre l'ús d'aquestes 
màscares, tal com estan imposant alguns països de l'entorn europeu com 
Àustria, on s'ha aprovat l'ús obligatori d'aquesta mena de mascaretes en 
supermercats i en el transport públic.  
 
A diferència de les mascaretes quirúrgiques, les FFP2 no sols protegeixen als 
altres, sinó també a un mateix, compten amb un nivell de filtració molt més 
eficaç que el d'una màscara quirúrgica o sanitària.  

 
Les màscares quirúrgiques es graven amb l'IVA reduït del 4%, en canvi les 
FFP2, més segures i més cares, es graven al 21%.  

 
Per tot això, el Grup Popular, proposa al Ple l’aprovació els següents,  

 
ACORDS 

 
Primer.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern de les Illes Balears que les 
mascaretes, mentre duri aquesta pandèmia, siguin considerades com un 
medicament finançat més, contemplant la gratuïtat per a pensionistes i aturats.  
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Segon.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern d'Espanya a la reducció de 
l’IVA de les mascaretes FFP2, del 21% al 4%.  

 
Tercer.- L’Ajuntament de Santanyí acorda donar trasllat d'aquesta iniciativa al 
Govern de les Illes Balears, al President del Govern d'Espanya i a la Ministra 
d'Hisenda, així com a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.” 

 
S’acorda per unanimitat l’aprovació. 

 
 

12. MOCIÓ DEL PP PER FER MODIFICACIONS NORMATIVES QUE 
PERMETIN ALS AJUNTAMENTS REDUIR TAXES I IMPOSTS. 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR DE SANTANYÍ PER FER 
MODIFICACIONS NORMATIVES QUE PERMETIN ALS AJUNTAMENTS 
REDUIR TAXES I IMPOSTS.  

 
Antecedents 

 
Des de l’inici de l’actual crisi sanitària i econòmica el Partit Popular de Santanyí 
ha estat al costat dels ciutadans, associacions i empreses els quals manifesten 
la seva inquietud sobre les ajudes que s’han posat amb marxa per ser del tot 
insuficients.  

 
Les ajudes directes són un import fix per unitat empresarial, sense tenir en 
compte barems tals com el volum de negoci o el nombre de treballadors. Per a 
molts aquestes ajudes no són suficients, ja que no suposen cap glop d’aire a la 
seva malparada economia.  

 
El passat 15 de gener el Govern Balear va anunciar una sèrie de mesures per 
pal·liar els efectes de la crisi. Una d’elles, destinar 3,5 milions d’euros per reduir 
taxes municipals tals com la d’ocupació de via pública o la de gestió de residus.  

 
L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) diu “la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es realitzarà en la forma, 
terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General Tributària i en les altres 
lleis de l'Estat reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al 
seu desenvolupament”.  
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Això vol dir que les ordenances fiscals no es poden interpretar de manera 
contrària al que regula la LGT o el TRLRHL, doncs la seva finalitat és el 
desenvolupament i l'adaptació del que es disposa en aquests textos legals.  

 
Aquest fet és important a l’hora d’analitzar possibles beneficis als imposts i les 
taxes municipals, com poden ser les de la recollida de fems, ja que, igual que 
passa amb els impostos, no es poden establir condonacions, reduccions, 
bonificacions o exempcions al marge de les normes i del procediment establert. 
D’aquesta forma en les taxes per a la recollida de fems, no es podran establir 
prorratejos, rebaixes, exempcions o bonificacions que no estiguin recollides 
prèviament a la seva meritació a la corresponent ordenança fiscal reguladora de 
la taxa.  

 
En definitiva, hi ha d’haver canvis normatius per dotar de més autonomia, 
garanties jurídiques i recursos als ajuntaments per fer modificacions d’imposts, 
taxes i preus públics. 

 
Hem de gestionar amb garanties aquesta nova realitat que se’ns ha plantejat 
amb la COVID-19 i necessitem valentia i anticipació en la presa de decisions. 
Els empresaris i autònoms necessiten facilitats i liquiditat, per això, s’han de 
prendre mesures per ciutadans i empreses l’àmbit institucional. Ara més que 
mai hem d’estar units i no utilitzar la situació per fer-ne una batalla política.  

 
Per tot el que s'ha exposat, proposem al Ple d’aquest ajuntament l'adopció del 
següent  

 
ACORD  

 
PRIMER.- El Ple de l’ajuntament de Santanyí insta al Govern de l’Estat a 
modificar les nomes oportunes, entre elles la Llei reguladora d’Hisendes Locals i 
la Llei General Tributària per a donar autonomia i garanties als Ajuntaments per 
poder fer rebaixes i/o condonacions de taxes i imposts dins l’any 2021.” 

 
S’acorda per majoria de quinze vots a favor (PP i SUMA) i dues abstencions 
(PSIB-PSOE) l’aprovació. 

 
 

13. MOCIÓ DEL PP EN DEFENSA DE LES NOSTRES INSTITUCIONS 
PRÒPIES RECOLLIDES A LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE LES 
ILLES BALEARS I UNA FISCALITAT JUSTA APLICABLE ALS PACTES 
SUCCESSORIS. 
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EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ d'acord 
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent, 

 
MOCIÓ EN DEFENSA DE LES NOSTRES INSTITUCIONS PRÒPIES 
RECOLLIDES A LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS I 
UNA FISCALITAT JUSTA APLICABLE ALS PACTES SUCCESSORIS.  

 
“Exposició de motius 

 
En la nostra Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, aprovada pel Decret 
legislatiu 79/1990, és recullen diferents pactes successoris que permeten donar 
béns en vida, sense grans obstacles fiscals, per tal d’equiparar-los a 
transmissions per causa de mort.  

 
Existeixen pactes com la Definició (a Mallorca i Menorca) i el finiment de 
Legítima (a Eivissa) en què els descendents legitimaris poden renunciar a tots 
els drets successoris, o únicament a la legítima que en el seu moment pogués 
correspondre'ls, a canvi d'una donació, atribució o compensació en vida del 
causant. I existeixen altres pactes que es poden formalitzar a favor de qualsevol 
persona, com la Donació Universal (a Mallorca i Menorca) i els Pactes 
d'Institució (a Eivissa).  

 
Segons el tractament fiscal actual, el adquirent beneficiari rebria els béns pel 
seu valor real, de manera que, fins i tot, podria vendre'ls algun temps després 
per aquest mateix valor, sense cap benefici a l'efecte de la seva tributació en 
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).  

 
Doncs bé, una iniciativa promoguda pel Govern d'Espanya vol distorsionar el 
nostre dret civil i la nostra autonomia fiscal, mitjançant la introducció en el 
projecte de llei de mesures per a prevenir i combatre el frau fiscal, -actualment 
en tramitació en el Congrés-, amb un article, que modifica la Llei 35/2006 de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Física, que en el seu número 
Dos modifica l'article 36, de la citada llei, equiparant a un cas de frau fiscal la 
transmissió d'actius dels hereus a un tercer mentre que el causant encara viu, 
per la qual cosa, es veuria obligat a tributar novament per un increment 
patrimonial en l'IRPF. 

 
Amb aquesta iniciativa legislativa, el Govern d'Espanya pretén anul·lar la 
jurisprudència, i en concret, la sentència del Tribunal Suprem, de 9 de febrer de 
2016. Aquesta resolució judicial de l'Alt Tribunal qualifica la naturalesa jurídic-
tributària dels pactes successoris, per a concloure que en l'IRPF resulta 
d'aplicació la no subjecció de la “plusvàlua del mort”, que va sortir al pas de la 
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doctrina administrativa, que negava l'aplicació de la no subjecció per l'article 33 
de la Llei a les transmissions en l'IRPF del transmitent. Resulta evident que 
aquesta reforma ataca la substància i desnaturalitza aquests pactes, que són 
autènticament mortis causa.  

 
Per altra part, a la Disposició final quarta del Projecte de Llei s'estableix que 
entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE i que, no obstant 
això, aquell apartat que modifica la llei 35/2006 de l’Impost de la Renda de les 
Persones Físiques tindrà efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

 
En conseqüència, si com sembla ser intenció i prioritat de l'actual Govern, la llei 
s'aprova d'aquesta manera, o sense establir un règim transitori, la modificació 
en l’IRPF projectada, en relació amb els pactes successoris, tindria un pervers 
efecte retroactiu. Aquest efecte retroactiu afectaria, no sols als subjectes 
passius que transmetin el bé una vegada aprovada la llei, sinó que afectaria a 
tots aquells que haguessin transmès els béns fruit d'un pacte successori amb 
anterioritat a l'aprovació de la Llei, circumstància aquesta que provoca una 
alarmant inseguretat jurídica entre els contribuents.  

 
I és precisament, en aquest sentit, en el qual es pronuncia l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària (AEAT), quan afirma en la resposta a les seves 
consultes el següent: 

 
“En definitiva, si en el año en que se produzca la entrada en vigor de la Ley el 
beneficiario de un contrato o pacto sucesorio transmite un bien objeto del mismo 
antes del fallecimiento del causante, la nueva redacción del artículo 36 de la Ley 
de IRPF será aplicable, resultando indiferente que dicha transmisión se 
produzca antes o después de la entrada en vigor de la Ley”.  

 
Per tant, si aquesta llei s’aprova, en aquest mateix sentit, es produiria una 
discriminació òbvia per restringir la capacitat de disposar dels hereus -que 
haurien d'esperar a la mort del causant per a disposar-; distorsiona ria la 
naturalesa dels pactes successoris contemplats en el Dret Civil Balear; 
generaria una greu inseguretat jurídica al no preveure cap règim de transició; i 
per tant, afectaria seriosament a la autonomia de les Illes Balears, tant en el 
desenvolupament del seu propi Dret Civil, quant a l'exercici de l'autonomia 
financera per de la Comunitat Autònoma, que utilitza, d'acord amb la Constitució 
i l'Estatut, les seves competències en matèria tributària per a desenvolupar 
polítiques econòmiques i socials específiques. 

 
Per tot això, el grup Popular proposa l’adopció dels següents, ACORDS 
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1.- L’Ajuntament de Santanyí insta el Govern d’Espanya a respectar la capacitat 
normativa en matèria fiscal que la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i les lleis li 
reconeixen al Govern de les Illes Balears. 

 
2.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern Balear a defesar les institucions 
pròpies recollides en la compilació de Dret Civil de les Illes Balears, i en concret  
els pactes successoris, enfront la reforma fiscal que proposa el Govern 
d’Espanya, i que suposa una clara i injustificada vulneració de l'autonomia 
competencial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i del principi de 
lleialtat institucional que ha de presidir les relacions entre Administracions 
Públiques. 

 
3.- L’Ajuntament de Santanyí insta al Govern d’Espanya, dins la tramitació 
parlamentària del Projecte de Llei de Mesures per a Prevenir i Combatre el Frau 
Fiscal, actualment en tramitació en el Congrés dels Diputats, a la supressió o 
retirada de l'article que reforma la Llei 35/2006 de l'IRPF, que introdueix una 
ficció jurídica consistent en declarar com a conducta fraudulenta, que no admet 
prova en cas contrari, qualsevol venda dels béns rebuts a través dels pactes 
successoris en vida regulats en el Dret Civil dels Illes Balears. 

 
3.- Donar trasllat d'aquesta resolució al Govern d’Espanya, i a la Presidenta del 
Govern Balear.” 

 
S’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), cinc abstencions (SUMA) i dos 
vots en contra (PSIB-PSOE).  

 
 

14. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 
DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER. 
 

La batlessa es reincorpora a la sessió, exposa que si tots els grups hi estan a 
favor, s’accepta aquesta declaració i no és necessari votar-la. 

 
“El càncer s’erigeix com el principal problema sociosanitari a nivell mundial. És 
la segona causa de mort a nivell mundial1 i es projecta un creixement de més 
del 30% de nous casos per al 20302. Actualment, al nostre país, 1 de cada 2 
homes i 1 de cada 3 dones seran diagnosticats de càncer al llarga de la seva 
vida3. S’estima que aquesta malaltia afecta a 1,5 milions de persones a 
Espanya i es diagnostiquen al nostre país gairebé 280.0004 cous casos cada 
any. A les Illes Balears, 6.2004 casos cada any, 16 persones al dia.  

 



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

29 
 

 

La crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 no ha fet sinó agreujar la 
situació de fragilitat social i sanitària de les persones amb càncer i les seves 
famílies com a col·lectiu doblement vulnerable, pel càncer i per la Covid-19.  

 
Les persones amb càncer i les seves famílies estan vivint diversos i severs 
impactes d'aquesta crisi:  

  
• Impacte sanitari: proves diagnòstiques i tractaments demorats, incertesa i 
necessitat d'informació que ajudi a reduir la por al contagi.  
 
• Impacte emocional i social (personal i familiar): solitud no desitjada, 
ansietat per retards en tractaments i/o proves diagnòstiques, por al contagi i 
a tornar als hospitals, sofriment davant les dificultats per a acompanyar i ser 
acompanyats en el procés de final de la vida i per l'agreujament de les 
dificultats econòmiques i laborals.  
 

Aquest Ajuntament, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es celebra 
anualment dia 4 de febrer, manifesta la seva solidaritat amb totes les persones 
afectades per aquesta malaltia i declara el seu compromís per a contribuir a 
respondre a les seves necessitats i pal·liar l'impacte de la pandèmia en les 
seves vides.  

 
En aquest sentit, aquest Ajuntament advoca perquè es duguin a terme les 
accions pertinents per a pal·liar la seva situació d'especial vulnerabilitat, així 
com garantir, en condicions d'equitat, els drets de les persones amb càncer i les 
seves famílies.  

 
Així mateix, aquest Ajuntament manifesta el seu suport a la recerca del càncer, 
com a instrument imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia, i trasllada el 
seu reconeixement a totes les associacions i entitats que estan acompanyant a 
les persones afectades pel càncer pel seu compromís i labor continuada.”  

 
 

15.   DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 

Es dóna compte de l’Expedient de modificacions de crèdit núm. 31/2020, del 
compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat i de la liquidació 
del pressupost municipal del 2020. 

 
 

16. CONTROL DEL ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
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No hi ha intervencions. 
 
 

17. PRECS I PREGUNTES 
 

Jaume Amengual formula a l’equip de govern les preguntes que es relacionen a 
continuació i que ja es varen presentar a la Comissió informativa: 

 
1) Explicació de l’equip de govern sobre l’elevat nombre de contenciosos 

administratius que es van presentant contra l’Ajuntament i que apareixen a 
les actes de les juntes de govern. 

 
Maria Monserrat exposa que és veritat que s’han presentat molts de 
contenciosos contra la taxa de fems de 2020, si bé consideren des de l’equip de 
govern que l’Ajuntament ha actuat segons la normativa aplicable, ja que no es 
pot llevar la taxa i que els administrats estan en el seu dret d’interposar els 
recursos que trobin oportuns. 

 
2) Respecte de l’ordenança de tinença d’animals, demana en quina fase del 

procés està i si els poden fer arribar l’esborrany. 
 

Maria Pons li consta que ja tenen l’esborrany. 
  

3) Atesos els desperfectes que han observat a diferents parcs infantils, 
demana quan es té previst arreglar-los. 
 

Joan Gaspar exposa que vol donar les gràcies a la Brigada i a Semdesa, que 
són qui tenen cura dels parcs infantils. Que les reparacions que van sorgint al 
dia a dia sempre les duen a terme. Que aquestes peticions es torben una mica 
més, però les del dia a dia es fan quan toca. També vol donar les gràcies a 
Xavi, que fa inventari i cura d’aquests parcs infantils.  Que compten amb una 
nova aplicació per poder controlar els parcs i les seves deficiències. 

 
4) Situació de l’escoleta de s’Alqueria Blanca. 
 

La batlessa entén que coneixen la situació perquè en Miquel Rigo està al 
Consell Escolar de s’Alqueria Blanca. Que fa estona que en parlen, que hi havia 
una ampliació prevista al Blai Bonet, una a l’escola de s’Alqueria Blanca i una a 
l’escola des Llombards. La del Blai Bonet no ha arribat encara a l’Ajuntament i 
es veu que tot el pressupost de s’Alqueria Blanca i des Llombards es va destinar 
al Blai Bonet. A la Conselleria els digueren que s’Alqueria Blanca i es Llombards 
anirien amb els fons de la Conselleria. Explica que han tengut reunions o 
trobades per a aquesta ampliació a 
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l’escola de s’Alqueria Blanca. Que hi haurà dues aules que serviran per llevar 
els barracons i la Conselleria ja ha fet un estudi del nombre d’alumnes que 
anirien dins cada aula. L’Ajuntament serà el que pagarà aquestes dues aules. 

 
Jaume Amengual manifesta que amb el primer punt, aquests negocis particulars 
deuen tenir les seves raons per posar un contenciós. Respecte del segon, ja 
tenen el document i ja hi poden fer feina. Per al tercer punt, celebren molt 
aquest inventari i l’aplicació. I finalment, simplement volien saber informació 
actualitzada sobre l’escoleta de s’Alqueria Blanca. 

 
I  sense que hi hagi més assumptes per tractar, la batlessa aixeca la sessió a 
les 11.41 hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


