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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIJOUS DIA 15 DE DESEMBRE DE 2016  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia quinze de desembre  
de dos mil setze, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència del batle, Llorenç S. Galmés Verger, les persones que 
a continuació es relacionen, que integren la majoria de la Corporació municipal, per 
celebrar sessió ordinària i pública. Quan són les 17 hores, la Presidència declara 
obert l’acte. Hi manca María Pons Monserrat, Miquel Contestí Burguera i Cristina 
Coll Cervera, que han excusat la seva absència. 
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Miguel Vidal Bauzá (PP) 
Rafael Batle Gallardo(PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Angel Luis Quintela Montano (AMS-APIB) 
Aina Regina Nadal Vidal (AMS-APIB) 
Juan Sbert Ferrando (PSIB-PSOE) 
Jordan Thomas Llamas (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’aproven per unanimitat les actes de les sessions de 7 d’octubre i 22 de novembre 
de 2016. 
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 447/2016, de 7 d’octubre, fins al 641/2016, de 12 de 
desembre, del Llibre de resolucions generals de la batlia.  
 
3. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’OR DE LA VILA DE SANTANYÍ A MARCUS 
COOPER WALZ 
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Vista la proposta realitzada per la Comissió d’honors i distincions d’atorgar la 
medalla d’or de la vila de Santanyí,  en sessió realitzada el dia 22 de novembre de 
2016; atès l’expedient tramitat i l’argumentari realitzat; d’acord amb el dictamen 
favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat   
l’aprovació de la proposta esmentada i d’acord amb l’article 14è del Reglament 
Especial d’Honors i Distincions, exposar-la  al públic pel termini de quinze dies al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona pugui examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions o objeccions que cregui més oportunes,  i si 
no se’n presenta cap, atorgar la medalla d’or de la vila de Santanyí a Marcus 
Cooper Walz.   
 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, BASES 
D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL DE L’ANY 2017 
 
Vista la proposta següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA B ATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DELS PRE SSUPOSTS 
MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DE 2017 
 
Vists els articles 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 18 del RD 
500/90, de 20 d’abril, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
1. Aprovar inicialment els Pressupostos Municipals per a l’exercici de 2017 que 
comprenen: 
 
-Pressupost propi de l’Ajuntament de Santanyí xifrat en: 20.900.000,00€ 
-Estat previsió ingressos i despeses de l’Empresa Serveis 
 Municipals de Santanyí SLU xifrat en:      2.023.221,20€ 
-Bases d’execució 
-Plantilla i relació de llocs de treball (funcionari i personal laboral fix). 
 
2. Sol·licitar a l’Institut Balear de la Dona de conformitat amb l’article 7.g de la Llei 
12/2006, de 20 de desembre, per a la dona, un informe sobre l’impacte de gènere 
respecte a l’esmentada normativa, incorporant-se els suggeriments que es formulin 
sobre el text de la normativa amb caràcter previ a l’aprovació definitiva. 
 
3. Exposar l’expedient a informació pública, previ anunci al BOIB de l’acord 
d’aprovació inicial, per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran 
presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes. 
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4. De no produir-se reclamacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 
automàticament elevat a definitiu”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de vuit vots a favor (PP) i sis vots en contra (AMS-APIB,  
PSIB-PSOE i EL PI) l’aprovació. 
 
Jaume Amengual manifesta que hi votaran en contra pels motius següents: la 
recaptació de l’IBI d’urbana la troben exagerada (9.986.000 €), que suposen el 48% 
del total d’ingressos del pressupost, en aquest sentit ja varen presentar esmenes 
amb la resta de l’oposició per disminuir la carrera d’aquest impost a les persones 
d’aquest municipi; per altra banda, tenen constància de les subvencions del Consell 
de Mallorca concedides a l’Ajuntament, pla especial d’ajudes 151.000 € i pla 
especial d’inversions financerament sostenibles 468.967 €, que suposen en total 
619.967 € de subvencions, i en el “resum de pressuposts municipals i consolidació” 
les subvencions totals rebudes per part del Consell sumen 448.617 €, per la qual 
cosa li agradaria saber el motiu d’aquesta diferència, com també els agradaria 
saber per quin motiu l’annex del Pla d’Inversions 2017 difereix del document 
anterior, ja que hi ha una diferència d’uns 30.000 €. 
 
José Roig exposa que estan d’acord amb Alternativa, que haurien de baixar la 
pressió fiscal ja que s’incrementarà encara més el superàvit. Demana també per la 
millora al club de tennis ses Puntetes. 
 
Juan Sbert exposa que varen presentar una proposta per baixar la recaptació, que 
els crida l’atenció l’increment de les partides d’enllumenat públic, de camins i de 
telecomunicacions. I també demana pel Caló d’en Boira.  
 
Aina Nadal exposa que s’ha unificat el tema dels telèfons i perquè s’hi han passat 
totes les partides de tots els serveis. 
 
La interventora explica que s’han unificat totes les despeses de telecomunicacions. 
  
José Roig assenyala que el PI va presentar dues esmenes als pressuposts: una per 
rehabilitar el Col·legi Blai Bonet (200.000 €) i l’altra per poder eliminar els edificis 
prefabricats (demanaven 500.000 € i en varen concedir 300.000). Que el Partit 
Popular es va abstenir en les dues esmenes i vol saber quina és la posició de 
l’Ajuntament.   
 
El batle manifesta que: del tema de Cala Figuera, els han oferit solars i que si 
poguessin en comprarien algun. Respecte de la seguretat a les platges s’ha d 
aplicar un nou decret del Govern i hi haurà més socorristes a Cala Llombards i a 
s’Amarador. Que s’ha pujat la partida de camions per cobrir al manco el mateix que 
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l’any anterior. Que a l’enllumenat públic es van canviant instal·lacions poc a poc. 
Que al Col·legi Blai Bonet totes les ajudes que arribin seran benvingudes. Que al 
Col·legi de s’Alqueria Blanca es vol construir una aula de pedra i fer un edifici a 
mitges amb la Conselleria. Que els del Club de Tennis fan molt bona feina, que hi 
ha un projecte d’obres acabat que poden veure quan vulguin i que s’hi vol fer un 
bon complex amb molt bones pistes. Que l’Ajuntament de Palma, malgrat tenir un 
superàvit important, pujarà l’IBI i la taxa d’aigua i que s’ha fet un pressupost a 
Santanyí per a tots els sectors socials i nuclis de població del municipi. Que es 
recullen totes les subvencions que arriben del Consell i que hi ha obres que es 
financen amb distints percentatges. 
 
Jaume Amengual demana que el batle no li ha explicat la diferència d’uns 30.000 € 
que sembla que han quedat sense sol·licitar per part de l’Ajuntament i vol que 
consti en acta que no té sentit deixar perdre subvencions al Consell. 
 
El batle contesta que no hi ha hagut temps de demanar o tramitar aquestes 
subvencions perquè el Consell hauria de concedir un termini més llarg. 
 
La interventora explica que l’Ajuntament de Santanyí actualment ha presentat 
projectes a dos plans especials del Consell i que en el projecte de pressupost per a 
2017 només es reflecteixen les inversions del Pla d’inversions sostenibles. Sobre la 
inversió presentada al Pla especial d’ajudes s’aclareix que es tracta de les grades 
del camps de futbol de Cala d’Or i de s’Alqueria Blanca amb un cost estimat de 
130.000 euros i que quan es resolgui es farà una modificació del pressupost. Pel 
que fa a les diferències entre les quanties del pressupost d’ingressos i del pla 
financer s’explica que és deguda a que dintre de la subvenció prevista al  
pressupost d’ingressos també s’inclouen les despeses de redacció de projecte i 
direcció d’obra en els casos en què el projecte ha estat realitzat per tècnics externs 
que són els d’acondicionament C/Portell Santanyí, clavegueram C/Cala Ferrera 
Cala d'Or i clavegueram C/S.Salvador i C/Santanyí Cala d'Or. Aquestes despeses 
no es recullen al pla financer ni al pla d’inversions i, per tant, tampoc el seu 
finançament. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 
 
Vista la proposta de referència: 
 
Que amortitza quatre places de l’any 2016, tres per jubilació i una per renúncia 
(Arquitecte tècnic/a, Bibliotecària, Subinspector 2ª activitat i Cap de brigada) canvi 
de plaça de Subinspector de policia, canvi d’ubicació a la RLT i crea quatre places 
(TAE mitjà informàtic, TAE mitjà economia, TAE superior economista tresoreria i 
Cap de premsa). 
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Atès que aquestes qüestions s’han negociat amb la representació sindical del 
personal d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de vuit vots a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació i l’exposició al públic durant el termini de quinze dies 
hàbils. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions o al·legacions, aquest acord restarà definitivament aprovat. 
       
6. ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT, ACORDS MARC 
17 I 18/2016 
 
Vista la proposta següent: 
 

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SA NTANYÍ 

D'ADHESIÓ ESPECÍFICA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ AL S ACORDS 

MARC 17/2016 I 18/2016 DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT, 

DIRECCIÓ GENERAL DE RACIONALITZACIÓ I CENTRALITZACI Ó DE LA 

CONTRACTACIÓ DEL MINISTERI DE HISENDA I ADMINISTRAC IONS 

PÚBLIQUES   

Vist l'expedient per a l'adhesió específica d'aquest Ajuntament de Santanyí a la 

Central de Contractació de l'Estat  als Acords Marc: 

- Acord Marc 17/2016 pel subministrament de vehicles industrials pesats, 

l'objecte del qual són els vehicles de massa màxima tècnicament admissible 

superior a 3.500 kg. 

- Acord Marc 18/2016 pel subministrament de vehicles industrials comercials, 

l'objecte del qual son els vehicles de massa màxima tècnicament admissible 

fins a 3.500 kg, que no tenguin la consideració de vehicles turisme.  

 

I atès  l’informe del secretari d’aquest Ajuntament i la fiscalització de conformitat de 

la Intervenció municipal, es proposa al Ple de l'Ajuntament la adopció de l'aprovació 

de la resolució següent, d'acord el formulari tramés de la Dirección General de 

Racionalización y Centralización de la Contratación:  
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             El AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ solicita su adhesión específica a los 

siguientes Acuerdos Marco: 

- Acuerdo Marco 17/2016 para el suministro de vehículos industriales 

pesados, cuyo objeto son los vehículos de masa máxima técnicamente admisible 

superior a los 3.500 Kg. 

- Acuerdo Marco 18/2016 para el suministro de vehículos industriales 

comerciales, cuyo objeto son los vehículos de masa máxima técnicamente 

admisible hasta 3.500 Kg, que no tengan la consideración de vehículos de turismo. 

Sometiéndose expresa y voluntariamente a las siguientes cláusulas: 

 PRIMERA.- Ámbito objetivo  

El  AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ se adhiere voluntariamente al Acuerdo Marco 

17/2016 para el subministro de vehículos industriales pesados y el Acuerdo Marco 

18/2016 para el subministro de vehículos industriales comerciales. 

Los organismos interesados, que se encuentran incluidos en el ámbito de esta 

adhesión, son los siguientes:  

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ, con CIF P0705700C   y con DIR3 l01070579.                                     

SEGUNDA.- Periodo de duración. 

El periodo de vigencia del presente acuerdo de adhesión será el del acuerdo marco 

de referencia incluidas sus posibles prórrogas. 

 

TERCERA.- Obligaciones  del ente o entidad  adherida 

Mediante la presente adhesión al Acuerdo Marco indicado, el 

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ se obliga a: 

1) Efectuar la contratación de la totalidad de los suministros de bienes / los 

servicios incluidos en el mismo a través de la Central de Contratación del Estado, 
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en los términos establecidos en el respectivo acuerdo marco celebrado con las 

empresas adjudicatarias, así como en las Instrucciones dictadas por la Dirección 

General de Racionalización y Centralización de la Contratación.  

Excepcionalmente, la contratación de estos servicios / suministros al margen 

de la Central de Contratación del Estado podrá ser realizada cuando los 

bienes adjudicados / el régimen de prestación de los servicios establecido no 

reúnan las características indispensables para satisfacer las concretas 

necesidades del AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ. De estas circunstancias, 

se informará a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación con periodicidad trimestral. 

1) Comunicar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación los cargos (Identificación, dirección, teléfono y fax) que, en virtud 

de sus competencias propias o delegadas en materia de contratación y 

ordenación del gasto, pueden suscribir las  correspondientes propuestas de 

adjudicación de suministro de bienes / de prestación de servicios. Asimismo, 

se compromete a notificar cualquier cambio que se produzca en relación con 

los citados cargos.  

2) Informar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación del régimen de control interno de la gestión económica y 

financiera al que se encuentran sometidos los organismos y entidades 

incluidos en el ámbito de esta adhesión así como de cualquier cambio que se 

produzca en el mismo.  

3) Realizar por medios telemáticos a través de la aplicación CONECTA 

CENTRALIZACIÓN la propuesta de adjudicación de contratos basados, y 

adjuntar la documentación requerida en cada caso.  

4) Diligenciar debidamente la propuesta de adjudicación, por el órgano que tenga 

encomendado el control interno de la gestión económico-financiera. (En caso 

de que el ente o entidad adherida esté sujeto a función interventora.) 
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5) Realizar las actuaciones que le corresponden en el proceso de licitación y en 

la tramitación de los contratos basados hasta la extinción de los mismos.  

6) Comunicar cualquier incidencia que surja en relación con la ejecución de los 

correspondientes contratos basados a la Dirección General de 

Racionalización y Centralización de la Contratación para que, en su caso, se 

proceda conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre y en el acuerdo marco. 

7) Realizar la recepción de los correspondientes bienes suministrados / de los 

servicios contratados y efectuar el pago de los mismos conforme a la 

normativa vigente. 

8) Cumplir con las obligaciones  derivadas de los contratos basados que 

promueva de acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo marco al 

que ahora se adhiere, en los propios contratos basados y en la normativa que, 

de cualquier índole, le sea aplicable. 

9) Designar un órgano de contacto para mantener las comunicaciones que 

procedan con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación y notificar cualquier modificación que afecte al mismo. 

10) Colaborar con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación en el caso de presentación de recurso o reclamación derivados 

de los contratos basados por él promovidos y a facilitar la documentación e 

información que con este motivo le sea requerida.  

11) Proporcionar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación, cuanta documentación e información le sea requerida, en 

relación con expedientes concretos. 

 

CUARTA.- Procedimiento para la adjudicación de los contratos basados 

1) Corresponde al AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ la elevación de la propuesta de 

adjudicación a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
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Contratación, así como la solicitud de ofertas a las empresas adjudicatarias del 

acuerdo marco y el examen de las mismas en el caso de que deba convocarse una 

nueva licitación,  conforme a los pliegos que rigen el acuerdo marco y las 

instrucciones que la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación dicte al respecto. 

Cuando en los documentos que rigen el Acuerdo Marco, se efectúe alguna 

referencia a los umbrales de los contratos de suministro o de servicios sujetos 

a regulación armonizada, se entenderá  que son los establecidos para el 

Estado, en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

1) Los contratos basados se adjudicarán de acuerdo con lo previsto en los 

apartados 3 y 4 del artículo 198 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

2) La propuesta de adjudicación de los contratos basados, independientemente 

de si requieren o no de una nueva licitación, se realizará por medios 

telemáticos a través de la aplicación CONECTA CENTRALIZACIÓN junto con 

la documentación requerida en cada caso. 

3) Corresponde a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación la adjudicación  y formalización de los contratos basados. 

4) La financiación de los contratos basados correrá a cargo del AYUNTAMIENTO 

DE SANTANYÍ 

 

QUINTA.- Efectos de la adhesión  

La adhesión a un acuerdo marco en vigor, surtirá efecto desde el día siguiente al de 

la adopción, en su caso, del correspondiente acuerdo por la Dirección General de 

Racionalización y Centralización de la Contratación.  

Finalizada la vigencia del acuerdo marco y en su caso, la de sus posibles prórrogas 

se extinguirá la adhesión   al mismo. 

Aunque finalice la vigencia del acuerdo marco, incluyendo sus posibles prórrogas, 

los correspondientes contratos basados continuarán en vigor hasta su extinción”. 
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de vuit vots a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació.        
 
 
7. DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
Vista la proposta següent: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SA NTANYÍ DE 

DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL CON TRACTE 

DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INS TAL·LACIONS 

ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANTANYÍ, QUE ESTÀ ACTUALM ENT EN 

TRAMITACIÓ (EXP. 16/2016) I DESESTIMACIÓ DEL RECURS  DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT PER L'ENTITAT ALGALIA SPORTS S.L. CONTRA  L'ANUNCI DE 

LICITACIÓ I ELS PLECS D'AQUESTA LICITACIÓ 

 

Vist l’expedient 16/2016 corresponent al contracte del servei públic de gestió i 

explotació de les instal·lacions esportives municipals de Santanyí, que està 

actualment en tramitació, l’informe de l’assessor jurídic-lletrat d’aquest Ajuntament i 

la fiscalització de conformitat de la Intervenció municipal, i atesos els següents: 

 

ANTECEDENTS 

1. Per resolució del Plenari d’aquest Ajuntament de data 7/10/2016, es varen 

aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques per a la realització 

d’aquest contracte, de tramitació ordinària i procediment ordinari, mitjançant oferta 

econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació.  

1. En el BOIB núm. 129 de data 11 d’octubre de 2016, es va publicar el 

corresponent anunci de licitació.   

2. En data 31 d'octubre de 2016, dia que acabava la licitació es va presentar el 

recurs de reposició per l’entitat ALGALIA SPORTS S.L. contra l’anunci de  
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licitació i els plecs de la licitació del contracte per a la gestió i explotació de 

les instal·lacions esportives municipals de Santanyí. 

3. Consta presentada en aquest procés de licitació una única oferta que 

correspon a l'entitat EMERGÈNCIES SETMIL S.L. 

4. Per Decret de Batlia de data 14/11/2016, atès l’informe de la Secretaria 

abans esmentat, es va acordar, entre altres coses, la suspensió cautelar del 

procediment de licitació fins que el recurs fos resolt pel Ple d’aquest 

Ajuntament. 

5. La Intervenció Municipal realitza una revisió de l’estudi econòmic, on  resulta 

com a conclusió la necessitat de revisar l’aportació municipal prevista 

inicialment en 133.556,55 euros, passant de 213.327,94 euros a 346.884,49 

euros. 

FONAMENTS DE DRET 

 

Primer. L'article 155.1 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 

aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, assenyala que 

l'Administració tendrà la facultat de desistir del procediment de licitació, 

motivant la resolució i notificant-la als licitadors.  

 

Segon. L’article 155 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 

també disposa que el desistiment a la celebració del contracte s'haurà 

d'acordar abans que l'òrgan de contractació acordi l’adjudicació. 

 

Tercer. D’acord amb l'article 155 del Text Refós de la Llei de contractes del 

sector públic, l'òrgan de contractació és l'òrgan competent per aprovar el 

desistiment de la celebració del contracte, en aquest cas l’òrgan de 

contractació és el Ple de l’Ajuntament. 
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D'acord amb tot l’anterior, propòs al Ple de l’Ajuntament de Santanyí la següent  

 

RESOLUCIÓ: 

  

1. Desistir del procediment de contractació relatiu al servei públic de gestió i 

explotació de les instal·lacions esportives municipals de Santanyí (Exp. 

16/2016), de tramitació ordinària i procediment ordinari, mitjançant oferta 

econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació,  

 

2.  Anul·lar l’aprovació de la despesa i els documents comptables emesos per 

tal de tramitar el procediment de contractació referent al servei públic de 

gestió i explotació de les instal·lacions esportives municipals de Santanyí 

(Exp. 16/2016). 

 

3. Desestimar el recurs de reposició presentat per l’entitat ALGALIA SPORTS 

S.L. contra l’anunci de licitació i els plecs de la licitació del contracte per a la 

gestió i explotació de les instal·lacions esportives municipals de Santanyí, 

presentat en data 31/10/2016, ja que l’objecte del recurs ha desaparegut una 

vegada desistit del procediment de contractació impugnat”.   

 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de vuit vots a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació. 
 
Jaume Amengual indica que la seva intervenció és per a aquest punt i el següent. 
Que vol recordar que aviat farà un any de la brillant previsió que va fer el batle de 
tenir-ho enllestit tot a principis del 2016. Que també són brillants les declaracions 
del batle del 24 d’octubre del 2014, on deia que en pocs mesos s’obriria de nou la 
piscina municipal, i resulta que després de dos anys aproximadament encara no 
funciona. Que la gent està molt indignada i resulta que s’ha de tornar a esperar 
perquè el procediment de contractació per a la gestió i explotació de les 
instal·lacions esportives ha quedat invalidat i se n’ha d’aprovar un de nou. Que 
esperen de després de quasi dos anys, la gent pugui tornar a la piscina i troben que 
aquest error de previsió és molt greu i molt poc adequat. 
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Juan Sbert assenyala que ja hauria d’estar oberta la piscina i demana i s’ha pensat 
a compensar amb alguna rebaixa o descompte als usuraris que no l’han poguda 
utilitzar.  
 
El batle manifesta que la intenció política era tancar només quatre mesos però que 
per qüestions tècniques s’ha retardat bastant més, la qual cosa lamenta molt. Que 
hi ha altres ajuntaments que tanquen les instal·lacions esportives per estalviar. Que 
hi haurà moltes més activitats i millors horaris que els actuals. Que al municipi hi ha 
dues piscines i els usuaris poden anar a la de Cala d’Or i que per tant no s’han 
plantejat cap descompte. 
 
Jaume Amengual demana que s’anunciï el temps d’espera que falta perquè la gent 
ho sàpiga.           
 
Miquel Vidal assenyala que en el plec de condicions es puntua el que obri abans i 
que hi ha dos mesos per començar i vint dies per presentar ofertes. 
 
 
8. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE 
SANTANYÍ 
 
Vista la proposta següent: 

 

“Vist l’expedient de contractació per procediment obert, mitjançant oferta 

econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió 

i explotació de les instal·lacions esportives municipals de Santanyí, i atesa la 

fiscalització de conformitat de la Intervenció municipal; s’acorda: 

 

- Aprovar l’expedient de contractació per a la gestió i explotació de les 

instal·lacions esportives municipals de Santanyí. 

- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques que han de regir la licitació del contracte 

- Autoritzar una despesa màxima d’1.734.422,45 €, IVA inclòs (346.884,49 € x 

5 anualitats). 
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- Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació que s’ha de dur a terme per 

procediment obert. 

- Delegar en el Batle d’aquest Ajuntament la tramitació i posterior adjudicació 

d’aquesta contractació, d’acord amb el que disposa l’article 22.4 de la Llei de 

Bases de Règim Local. 

- Les anualitats corresponents als anys 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 

queden supeditades a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost 

de despeses de l’Ajuntament de Santanyí de l’exercici corresponent”. 

 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de vuit vots a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació.        
 
9.  MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL 
ESPECIALITZAT EN EDUCACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS SOCIALS D’AQUEST 
AJUNTAMENT  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Atès que els serveis socials de l’Ajuntament de Santanyí no compten amb cap 

educadora o educador social, tot i que la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis 

socials de les Illes Balears, en l’article 41, indica el següent: Cada unitat de treball 

social ha d’estar integrada, com a mínim, pels perfils professionals següents: 

treballador o treballadora social, treballador o treballadora familiar, educador o 

educadora social i auxiliar administratiu o administrativa.  

Atès que el municipi de Santanyí forma part de les Ciutats Amigues de la Infància, i 

que les educadores i els educadors socials tenen com una de les seves funcions 

generals el coneixement, l’anàlisi i la investigació de contextos socials i educatius, 

així com la generació de xarxes socials, contextos, processos i recursos educatius i 

socials; la mediació cultural i educativa; el disseny, la implementació i l’avaluació de 

programes i projectes educatius, així com la transmissió, el desenvolupament i la 

promoció de la cultura. Des del nostre grup pensam que l’elevat nombre d’habitants  
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i les característiques socioculturals diverses de les persones que viuen en el 

municipi de Santanyí fan més necessària encara la tasca de professionals 

especialitzats en educació social. 

 

És per tot això el grup municipal d'Alternativa per al Municipi de Santanyí, proposa 

al ple de Santanyí que adopti el següent acord: 

 

-  L’Ajuntament de Santanyí es compromet, d’acord amb la llei 4/2009, a incorporar 

professionals especialitzats en educació social en els Serveis Socials d’aquest 

Ajuntament, dins el primer trimestre de l’any 2017”. 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació.  
 
Jaume Amengual manifesta que s’han retardat molt i que el Decret de 2011 planteja 
unes ràtios professionals, per la qual cosa haurien de comptar amb més d’un 
educador social, però que s’alegren que finalment surti al manco una plaça.  
 
 
10. MOCIÓ D’ALTERNATIVA RESPECTE DE LA LLEI D’IGUALTAT ENTRE 
DONES I HOMES 
 
Vista la moció de referència que diu: 

“Avui en dia, la música, el cinema, la literatura, i altres àmbits de la nostra cultura, 

segueixen transmetent estereotips de gènere, remarcant els sexuals, i això fa que 

s’accentuï la desigualtat i discriminació de gènere, ja que als homes se’ls presenta 

com a poderosos i dominants, mentre que a les dones se les presenta, com a 

dèbils, inferiors o com a objectes sexuals. Sabem que la música, el cinema i la 

literatura, entre d’altres, són un instrument valuós de transmissió de patrons de 

comportament social, control social, i de consum. Per això, consideram que és 

necessari una anàlisis de cançons, pel·lícules i literatura principalment a l’àmbit de 

consum juvenil, de cara a evitar  la reproducció de models discriminatoris i 

androcèntrics. Models contra els quals hem de lluitar, sobretot en la situació actual 
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en la nostra Comunitat Autònoma amb taxes de violència de gènere mai vistes. Les 

administracions públiques i sobretot les més properes als ciutadans com són les 

administracions locals, tenim l’obligació de lluitar contra qualsevol forma de 

discriminació i en especial de discriminació cap a la dona, tal com recullen les 

normatives d’àmbit superior, tan autonòmic, estatal com supraestatal.  

Des d’Alternativa per Santanyí som conscients que és difícil poder preveure tots els 

continguts que poden aparèixer, tant als concerts musicals, obres de teatre, 

exposicions culturals, poesia, cinema, etc. Però trobam que sí se poden prendre 

mesures preventives, de cara a què no es donin a l’espai públic.  

A més, la recentment aprovada Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i 

homes , en els seus diferents articles interpel·la directament a les administracions 

públiques de les Illes Balears a promoure mesures d’igualtat de gènere. Al 

respecte, recordar els següents articles: 

“8.2. Les administracions públiques de les Illes Balears promouran que en tots els 

àmbits tant públics com privats es faci un ús no sexista del llenguatge.” 

“8.3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de reproduir una imatge 

plural, diversa i no estereotipada de les dones i els homes, tal com estableix la 

normativa vigent en matèria de publicitat audiovisual i de publicitat il·lícita.” 

Per tot això el Grup Municipal d'Alternativa per al Municipi de Santanyí, proposa al 

ple de Santanyí que adopti els següents acords : 

1r.- Instar al equip de govern que respecti i compleixi la Llei d’Igualtat entre dones i 

homes en tots els àmbits. 

2n.- Que quan s’organitzi qualsevol acte a l’espai públic del municipi de Santanyí 

resti prohibida tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com 

qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o 

homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social.  
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3r.- Que s’obligui a signar un compromís contra qualsevol forma de discriminació, i 

en especial de discriminació sexista, als artistes contractats des de l’Ajuntament de 

Santanyí, ja sigui per a la realització de concerts musicals, obres de teatre, 

exposicions culturals, poesia, cinema, etc. 

4t.- Que l’Ajuntament vetlli per a què els compromís signat pels artistes se 

compleixi.  

5è.- Que hi hagi més control els dies de festa de carrer, per tal d’evitar l’ús abusiu 

d’alcohol a la via pública, el consum d’alcohol i altres substàncies il·legals per part 

de menors d’edat i l’assetjaments sexuals. 

6è.- Notificar els presents acords a l'Institut Balear de la Dona”. 

Avui en dia, la música, el cinema, la literatura, i altres àmbits de la nostra cultura, 

segueixen transmetent estereotips de gènere, remarcant els sexuals, i això fa que 

s’accentuï la desigualtat i discriminació de gènere, ja que als homes se’ls presenta 

com a poderosos i dominants, mentre que a les dones se les presenta, com a 

dèbils, inferiors o com a objectes sexuals. Sabem que la música, el cinema i la 

literatura, entre d’altres, són un instrument valuós de transmissió de patrons de 

comportament social, control social, i de consum. Per això, consideram que és 

necessari una anàlisis de cançons, pel·lícules i literatura principalment a l’àmbit de 

consum juvenil, de cara a evitar  la reproducció de models discriminatoris i 

androcèntrics. Models contra els quals hem de lluitar, sobretot en la situació actual 

en la nostra Comunitat Autònoma amb taxes de violència de gènere mai vistes. Les 

administracions públiques i sobretot les més properes als ciutadans com són les 

administracions locals, tenim l’obligació de lluitar contra qualsevol forma de 

discriminació i en especial de discriminació cap a la dona, tal com recullen les 

normatives d’àmbit superior, tan autonòmic, estatal com supraestatal.  

Des d’Alternativa per Santanyí som conscients que és difícil poder preveure tots els 

continguts que poden aparèixer, tant als concerts musicals, obres de teatre, 
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exposicions culturals, poesia, cinema, etc. Però trobam que sí se poden prendre 

mesures preventives, de cara a què no es donin a l’espai públic.  

A més, la recentment aprovada Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i 

homes , en els seus diferents articles interpel·la directament a les administracions 

públiques de les Illes Balears a promoure mesures d’igualtat de gènere. Al 

respecte, recordar els següents articles: 

“8.2. Les administracions públiques de les Illes Balears promouran que en tots els 

àmbits tant públics com privats es faci un ús no sexista del llenguatge.” 

“8.3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de reproduir una imatge 

plural, diversa i no estereotipada de les dones i els homes, tal com estableix la 

normativa vigent en matèria de publicitat audiovisual i de publicitat il·lícita.” 

Per tot això el Grup Municipal d'Alternativa per al Municipi de Santanyí, proposa al 

ple de Santanyí que adopti els següents acords : 

1er.- Que quan s’organitzi qualsevol acte a l’espai públic del municipi de Santanyí 

resti prohibida tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com 

qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o 

homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social.  

2n.- Que l’Ajuntament no procedeixi a la contractació ni a cedir cap espai municipal 

a cap artista o grup d’artistes dels quals l’Institut Balear de la Dona hagi advertit que 

transmeten missatges inapropiats o discriminatoris.  

3è.- Que segueixi havent control els dies de festa de carrer, per tal d’evitar l’ús 

abusiu d’alcohol a la via pública, el consum d’alcohol i altres substancies il·legals 

per part de menors d’edat i l’assetjaments sexuals.   

4t.- Notificar els presents acords a l'Institut Balear de la Dona”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

 

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

 

11. MOCIÓ DE EL PI D’IMPULS A LA INDÚSTRIA BALEAR I RECUPERACIÓ DEL 
TEIXIT INDUSTRIAL PERDUT 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Mentre no tinguem un nou Règim Especial Fiscal a les Illes Balears que permeti 
desenvolupar de manera global, polítiques proactives per a la millora i diversificació 
del nostre model productiu, cal utilitzar de manera urgent, les eines actuals o les 
que tinguem en un futur pròxim. 
 
El Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, que regula el sistema per a l’atorgament 
de compensacions al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destí a 
les Illes Balears, conseqüència del Règim Especial de les Illes Balears actualment 
en vigor, no s’ha mostrat efectiu. S’ha incomplit una de les seves finalitats 
primordials, és a dir, fer realitat l’article 138.1 de la Constitució en virtut del qual 
l’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat, vetllant per 
l’establiment d’un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del 
territori espanyol, i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular. 
 
La prova més palpable, és la massiva destrucció del teixit industrial a la nostra 
comunitat, aquests últims anys. 
 
Per al desenvolupament d’un model econòmic de creixement sostenible que ens 
permeti avançar en competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial, 
afavorint la innovació, el creixement empresarial i la creació d’una ocupació de 
qualitat, és necessari arribar a un gran acord entre tots els grups polítics i agents 
econòmic i socials implicats, a través d’un gran Pacte per la Indústria. Aquest acord 
hauria de contemplar mesures i actuacions en l’àmbit a legislatiu i que impliquen les 
diferents administracions. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, es sol·licita al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  
 
 
ACORDS:  
 

PRIMER.- Instar al Govern de les Illes Balears a treballar en un programa per 
combatre la destrucció de més teixit industrial; un programa per recuperar 
part del teixit destruït per la deslocalització (relocalització); un programa per 
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atreure activitat industrial deslocalitzada per altres regions i països i un 
programa per estimular la implantació d’entitats de control i mesura de 
l’activitat industrial, certificades per l’ENAC (Entitat Nacional de Acreditación).  
 
SEGON.- Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat un 
augment en la partida pressupostària destinada a l’atorgament de 
compensacions al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destí 
a les Illes Balears, de tal manera que els percentatges resultants s’acostin al 
35% per les mercaderies amb origen i un 30% per les mercaderies en destí. 
 
TERCER.- Instar al Govern de les Illes que demani als Senadors i Diputats 
balears a les Corts que promoguin els canvis normatius necessaris per donar 
compliment al punt 2 d’aquesta moció. 
 
QUART.- Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat 
l’impuls en la construcció de les infraestructures necessàries per concloure el 
corredor mediterrani, des d’Algeciras fins a Portbou, oferint així una sortida 
eficient a les exportacions de tot el litoral mediterrani, incloent les Illes 
Balears. 
 
CINQUÉ.- Notificar els presents acords al Govern de les Illes Balears”.  

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació.  
 
Jaume Amengual manifesta que estan molt contents que partits de centre parlin 
d’espoli fiscal. 
 
 
12. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Angel Quintela demana per una factura amb concepte de sopar amb els D’J de les 
festes de Cala Figuera i demana si conviden tots els artistes a sopar. 
 
José Roig assenyala que fa un ple o dos varen demanar que pintessin aparcaments 
a la Plaça Pinar de Cala d’Or i ja estan pintants, per tant els vol donar l’enhorabona, 
però demana si s’hi pintaran pàrquings per a discapacitats. 
 
El batle contesta que ja n’hi ha tres de pintats i que respecte de la factura, se’ls 
convida a sopar perquè a part de l’actuació que cobren, col·laboren amb altres 
activitats de les festes i surt més a compte que pagar hores. 
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13. DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
Per secretaria es dóna compte de les següents qüestions: 
 
13-a. El departament de intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 13 d’octubre de 2016, de l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal 2016, per generació de crèdits.  
 
13-b. El departament de intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 24 d’octubre de 2016, de l’expedient núm. 12 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal 2016, per transferència de crèdits.  
 
13-c. El departament de intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 2 de desembre de 2016, de l’expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal 2016, per transferència de crèdits.  
 
13-d. En compliment del que preveu la Llei 15/2012 de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, la intervenció d’aquest Ajuntament presenta 
el 3r trimestre de l’any 2016, al mateix temps que el compte 413 d’operacions 
pendents d’aplicació al pressupost. 
 
Aquesta documentació s’ha tramès als òrgans competents dels Ministeris 
d’Economia i Hisenda. 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual assenyala que està content de la col·laboració actual amb el 
CEPA Sud i espera que pugui anar en augment. Que hi ha hagut rebombori amb la 
pujada  de sou del batle de Manacor a 49.000 € i que així i tot, el batle de Santanyí 
continua essent amb percentatge el que més cobra de Mallorca i que, a més, és 
portaveu del PP i de vegades no és a Santanyí, per la qual cosa podria disminuir un 
poc el seu sou, encara que fos de manera simbòlica. I reitera com va demanar a la 
Comissió informativa que l’informen sobre el Pla de Recursos Hídrics.   
 
Angel Quintela demana si és competència de l’Ajuntament que el correu arribi a 
tothom. Que hi ha goteres al pavelló de devora l’Institut. I com està el Pla de 
Mobilitat i si es continuaran llevant barreres arquitectòniques. 
 
Jordan Thomas demana al regidor de Calonge perquè la il·luminació de l’Església 
s’apaga abans que les esglésies d’altres nuclis. I demana a la regidora de Cala d’Or 
per les obres del carrer Tagomago de Cala d’Or. 
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Aina Nadal demana per l’euro que es cobra pels certificats de viatge, ja que hi ha 
gent que paga i altra que no, i també on van aquests doblers. 
 
José Roig assenyala que al carrer Bonança continua sense llum, llevat d’una farola. 
Demana si les obres de l’av. Tagomago de Cala d’Or estaran acabades per 
setmana santa. I que el 22 de novembre de 2016 va demanar un cèdula urbanística 
des Fortí i encara no la té.  
 
Jaume Amengual demana pels criteris de les darreres contractacions de personal 
de l’Ajuntament. 
 
Juan Sbert  assenyala que el Consell ha trobat la solució per al bot del carrer de 
Palma i també que al Consell no hi ha constància del vial al polígon industrial de 
Santanyí de què es va parlar al seu moment. 
 
El batle exposa que estan contents de la solució del pas a nivell amb el drenatge 
adequat. Que la contractació de personal d’un arquitecte i un advocat per a 
Urbanisme s’ha fet com tocava. Que al Departament de Carreteres del Consell no li 
agrada la variant de s’Alqueria Blanca i han encarregat un estudi amb altres 
alternatives. Que les obres de l’avinguda Tagomago ja han començat per la zona 
de la platja per molestar manco la circulació de trànsit, i que l’adjudicatari té dos 
mesos per executar les obres, però hi ha problemes tècnics per la diferència de 
nivells de locals comercials i es faran el més aviat possible, amb la intenció que 
estigui acabada abans de Pasqua, igual que les de Cala Figuera. Que la taxa pels 
certificats de viatge s’ingressa a comptabilitat. Que el Pla de Mobilitat està en 
execució i en aquests moments es fa feina a s’Alqueria Blanca, que les barreres 
arquitectòniques es van llevant i s’aprofita sobretot quan es fan projectes nous. Que 
el repartiment de correus no és competència de l’Ajuntament, però que al seu 
moment es va oferir a fer unes casetes amb bústies que no es va arribar a dur a 
terme. Que les goteres del Pavelló s’arreglen i es tornen a espatllar a causa del 
camp de futbol. Que amb el CEPA Sud col·laboren fa anys a través de la 
Mancomunitat Sud Mallorca i només reivindica que el Consell augmenti els 
professors de Santanyí. Que no es baixarà el sou i que la seva dedicació i 
disposició és màxima, que hi ha altres ajuntaments en què el batle cobra més i que 
ell no cobra res per fer de portaveu del partit, però que fa temps que en un altre 
consistori, alguns membres de l’oposició es varen baixar el sou, per tant ell també 
ho pot fer. Respecte del Pla de Recursos Hídrics manifesta que s’ha estat treballant 
en el desenvolupament de diverses accions encaminades a millorar l’abastiment 
d’aigua i que les darreres actuacions dutes a terme són les següents: - que s’han 
auditat 40 equipaments municipals i ara l’Ajuntament disposa d’una informació de 
primera mà per tal de millorar  i substituir els sistemes de distribució d’aigua en els 
equipaments municipals per uns de més eficients, potenciant així, un estalvi d’aigua 
i un exemple entre la ciutadania; - que s’han instal·lat de manera generalitzada en 
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els nuclis de Santanyí i Cala d’Or de sistemes eficients com són airejadors i wàters 
amb dobles polsadors afavorint així la millora i l’eficiència en la despesa hídrica dels 
equipaments municipals; - que s’ha finalitzat la col·locació de cartells i adhesius en 
llocs claus per tal conscienciar els treballadors municipals per a l’ús eficient de les 
instal·lacions municipals en quant a despesa d’aigua;- que una vegada que s’ha 
rebut una part de la informació sol·licitada a la Direcció general de Recursos Hídrics 
sobre la qualitat de les aigües depurades, s’ha iniciat l’estudi de la viabilitat dels 
seus usos com a aigua regenerada; - que en el marc de la visita al V Parlament 
Infantil i ens els treballs previs de participació infantil es va treballar amb la gestió 
de l’aigua des de la perspectiva del Benestar i la Salut; - que en el marc del projecte 
sol·licitat a l’impost d’estades turístiques, s’ha sol·licitat la instal·lació d’una planta 
pilot de potabilització per tal de conèixer millor la possibilitat d’exportar aquesta 
tecnologia a escala real amb l’objectiu de potabilitzar l’aigua extreta dels pous i així 
eliminar els nitrats i els clorurs presents a l’aigua, principals contaminants; - i que 
s’han continuat mantenint reunions amb el grup de treball format per Conselleria de 
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern, la Direcció general de Recursos 
Hídrics i la Direcció general de Salut.  
    
Jaume Amengual assenyala que només vol saber l’estat d’execució, les accions i 
les propostes i que ho fan al ple perquè no hi ha una comissió per tractar-ho. Que 
del sou no han dit que cobràs per ser portaveu, sinó que cobra el 98 % del màxim 
possible. 
 
Angel Quintela demana si l’agenda del batle ja es troba al Portal de transparència.  
 
El batle contesta que ja hi està posat.   
 
Toni Matas indica que ja s’ha arreglada l’avaria de la il·luminació i no sap 
exactament l’horari però suposa que és el mateix que a les altres esglésies del 
municipi.  
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 18,40 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
 


