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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DIJOUS DIA 11 DE JULIOL DE 2019  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia onze de juliol de dos 
mil denou, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència de la batlessa, María C Pons Monserrat, les persones 
que a continuació es relacionen, que integren la totalitat de la corporació municipal, 
per celebrar sessió extraordinària i pública. Quan són les 9 hores, la presidència 
declara obert l’acte.  
 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Joan Gaspar Aguiló Martínez (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Francisca Rosselló Rigo (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Mateo Nadal Clar (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
María Monserrat Bennasar (PP) 
Jaume Amengual Bonet (SUMA) 
Cristian García Fernández (SUMA)  
Bárbara Concepció Rigo Cabot (SUMA)  
Miquel Rigo Rosselló (SUMA) 
Antònia Suau Sbert (SUMA) 
Julio Miguel Fuster Culebras (PSIB-PSOE) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE)  
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
D’acord amb l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, s’acorda per unanimitat ratificar l’ordre del dia d’aquest Ple 
perquè no hi ha hagut comissió informativa prèvia. 
 
     
1. APROVACIO DE LA MODIFICACIO DE CREDITS NUM. 15 EN  EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 

Vista la proposta de referència que diu literalment el següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 15 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2019 (TRA 06/19)  
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1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 5 de juliol 
de 2019, 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 5 de juliol de 2019, 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 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base 13 de les bases 
d’execució del pressupost per a 2019, 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 transferències, d’acord amb el següent detall: 
 
ALTES DE CRÈDITS 
 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Recollida i transport de residus urbans 11 16211 22700 01 83.483,31 
Manteniment de camins 11 45401 21202 01 21.999,80 
Transferències a l’empresa municipal  14 16301 44900 01 57.757,39 
 TOTAL 163.240,50 

 
BAIXES DE CRÈDITS 
 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Adquisició obres d’art 14 33301 62991 01 163.240,50 
 TOTAL 163.240,50 

 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
 
S’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc abstencions 
(SUMA), l’aprovació d’aquesta modificació de crèdits. 

 

Jaume Amengual manifesta que els crida molt l’atenció que s’hagi d’efectuar una 
modificació pressupostària d’aquestes característiques a principis de juliol. Que 
divideix la seva intervenció en 3 apartats per tal que el govern pugui respondre de 
manera concreta en aquestes tres parts: 

Primer: resulta que ens hem quedat sense fons a la partida pressupostària de 
manteniment de camins. Com pot ser mai? Dels 40.000 euros inicials previstos al 
pressupost del 2019, al juliol tenim un dèficit de 4.239’72.  D’aquests doblers, una 
única empresa ha cobrat de gener a maig un total de 31.866’97€. Així mateix, des 
de l‘empresa municipal també s’han gastat 8.960’15 de demés en desbrossament 
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de camins. Aquesta manca de previsió ha fet que molts camins secundaris estiguin 
en unes condicions que no són les que el nostre municipi ha d’oferir en plena 
temporada turística ni s’hi acosten.  Ens agradaria saber clarament com funciona el 
manteniment de camins. El fa l’Ajuntament? El fa l’empresa? El fan conjuntament? 
Com és que tenim despeses en partides diferents d’una mateixa cosa? 

Segon: en la recollida de transports i residus de rebuig el pressupost municipal 
estableix 1.532.685 euros, mentre que per a la recollida selectiva són 235.000.  A 
quin tipus de recollida afecta aquesta modificació. Per altra banda, tenim constància 
que el treballador al qual fa referència el document, concretament per controlar el 
contenidor soterrat de Cala d’Or, ja ha estat fent feina, com a mínim aquests darrers 
mesos. Ens agradaria que ens aclarissin aquesta situació. 

Tercer: les transferències a l’Empresa municipal: sorprèn i molt que de la partida de 
maquinària i vehicles s’hagi exhaurit tot el pressupost i s’hagin gastat 19.256 euros 
de demés. Ens sorprèn, i molt, que en els diferents consells d’administració 
celebrats aquest any no s’hagi alertat d’aquesta anomalia tan i tan important en una 
partida, de la qual ja s’ha doblat el pressupost inicial. Estam segurs que vostè té 
més informació al respecte i que ens la farà arribar. I en relació al desbrossament 
de camins, ens agradaria saber si aquests 8.960 euros són extres als que es 
gasten habitualment i quins doblers disposa l’empresa al desbrossament de camins 
anualment. 

Julio Fuster demana quines són les obres d’art l’adquisició es dóna de baixa.  

La batlessa assenyala que ara hi ha un nou equip, una corporació nova i hi ha 
camins en mal estat que necessiten arreglar-se. 

María Monserrat manifesta que aquesta modificació de crèdits és per a la recollida 
de fems normal, que hi ha un informe a l’expedient que indica que hi ha hagut un 
gran augment de tones de recollida, i pel que fa al manteniment de camins és ara el 
moment de fer-ho i, a més, és necessari. Que les obres d’art no es podran adquirir 
ara per problemes en l’execució de les obres de l’edifici i es considera el més adient 
fer ara aquesta modificació.  

La batlessa indica que la previsió per a obres d’art no es va concretar, que enguany 
s’ha considerat millor repartir aquesta previsió i que no vagi a superàvit. 

Jaume Amengual assenyala que no li han contestat si és a l’Ajuntament o a 
l’empresa municipal qui s’encarrega dels camins, ni el treballador dels contenidors 
soterrats de Cala d’Or, ni ha vist en les actes dels consells d’administració que 
s’hagi tractat aquesta qüestió. 

La batlessa contesta que és una legislatura nova que no té res a veure amb 
l’anterior, que les partides s’han de canviar necessàriament ara i que dels camins 
se n’encarregarà l’Ajuntament i l’empresa ho ha fet fins que ha tengut doblers. Que 
les partides que es modifiquen s’han esgotat i la partida d’adquisició d’obres d’art 
s’ha considerat convenient utilitzar-la ara i és indubtable que és necessari arreglar 
camins. 

Julio Fuster exposa que valoren positivament arreglar els camins. 
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2.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE 
RESIDUS URBANS 

Vista la proposta de referència que diu literalment el següent: 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ LA AMPLIACIÓ DEL SERVEI DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 
 
Vist l'expedient de modificació del contracte de recollida i transport de residus 
urbans del municipi de Santanyí, atesa la proposta realitzada per l'entitat 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. (FCC), desglosada de 
forma mensual sobre la ampliació del servei, que inclou desdoblegar l’equip de 
recollida de càrrega posterior en dos durant la temporada alta, amb el lloguer d’un 
camión recol·lector compactador de 21 m3, que incorporat al servei milloraria la 
seva qualitat i inclou la implantació del reforç del servei de vigilància de la dotació 
d’equips en el contenidor soterrat de Cala d’Or, en concret, proposa establir  una 
persona que controli i reguli el seu ús, que suposa un cost mensual de 24.812,88 
euros abans d’IVA, resultant un total de 27.294,17 euros amb l’IVA inclòs, més 
l’increment corresponent a la revisió de preus del contracte principal aprovada per 
la Batlia, oïda la Junta de Govern Local de data 18/03/2019, que suposa l’increment 
d’un 85%  de l’augment de lIPC a data Juny 2018 que ha estat del 2,3% (2,3 x 
85%=1,955), ja que la proposta s’ha realitzat abans d’aquest increment, resultant 
un total de 27.827,77 euros amb l’IVA inclòs.  
 
I, atès l’informe de la tècnica de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, en el qual 
proposa que creu suficient dur a terme un augment de servei de recollida de RSU 
de càrrega posterior del 15 de juliol al 15 d’octubre, i  atesos els informes tècnics 
corresponents i la fiscalització de la Intervenció municipal, s’acorda: 
 

• Aprovar la modificació del contracte de recollida i transport de residus urbans 
del municipi de Santanyí per ampliar el servei d’acord amb la proposta 
mensual realitzada per FCC SA, condicionada a la aprovació de la 
modificació de crèdit necessària per fer front a aquesta despesa. 

• Aquesta ampliació del servei tendrà una durada aquest any 2019 del 15 de 
juliol al 15 d’octubre de 2019, i serà prorrogable juntament amb el contracte 
principal, per un màxim de fins a dues temporades addicionals més, tot i que 
els anys posteriors es podrà acordar que es realitzi en dates més 
convenients, sempre que la seva durada segui de tres mesos.  

• Autoritzar, condicionada a la aprovació de la modificació de crèdit, a favor del 
contractista FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. , les 
despeses següents: 
- Anualitat 2019 (de 15 de juliol al 15 d’octubre 2019): 83.483,31 euros  

• Aprovar el reajustament de  la garantia definitiva amb un import de  3.794,70 
€ que haurà de prestar FCC en qualsevol de les formes admeses 
legalement, que el contractista haurà de prestar en el termini de 15 dies des 
de la notificació d'aquest acord.  

• Delegar en la batlia la tramitació, adjudicació i formalització de l’ampliació 
d’aquest servei, així com la resolució de qualsevol incident en relació a 
l’execució del mateix”. 
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S’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i set abstencions (SUMA i PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquesta modificació de contracte. 
 
Jaume Amengual manifesta que el seu grup vol alertar del deficient manteniment 
dels contenidors de recollida selectiva del municipi. Que la batlessa diu que faran 
balanç de la situació en acabar l’any però la veritat és que aquesta reflexió l’haurien 
de fer abans per veure que el servei de recollida selectiva és clarament millorable. 
Que als contenidors subterranis de Cala d’Or hi ha una persona treballant des de fa 
temps. Que vol saber si l’empresa de recollida acompleix amb totes les obligacions i 
si la recollida selectiva l’equip de govern la troba bona, molt bona o regular. 
 
La batlessa assenyala que està valorant el servei que presta l’empresa, que estam 
en una corporació nova i que si el servei no els agrada, demanarà les 
conseqüències i responsabilitats que sigui necessàries. 
 
Maria Monserrat exposa que aquest augment es produeix perquè ha augmentat la 
quantitat de recollida i l’any 2020 en faran un seguiment i millors previsions. 
 
Jaume Amengual demana pel temps que du la persona fent feina al contenidor 
soterrat. 
 
La batlessa contesta que ho pot demanar a la tècnica de medi ambient. 
 
Jaume Amengual indica que hi ha contenidors que vessen i demana a l’equip de 
govern la predisposició que tenen per una recollida selectiva.  
 
La batlessa contesta que s’està valorant el futur servei a realitzar. 
 
Jaume Amengual assenyala que ells ja ho han valorat i que l’actul recollida 
selectiva és totalment insuficient i que el seu cost és de 235.000 € l’any, que 
respecte del total de la recollida és molt poc. 
 
La batlessa manifesta que ja s’han reunit amb l’empresa de recollida i saben molt 
bé el que volen. Que s’ha posat un policia per vigilar aquestes qüestions perquè a 
més hi ha molts de fems d’altres municipis que es deixen als contenidors de 
Santanyí. Que els mesos de juliol i agost sempre passa el mateix. Que aquesta 
setmana s’ha fet un canvi a s’Alqueria Blanca perquè hi ha un punt complicat que 
es recull el contenidor i que als quinze minuts torna a estar ple. Que vol destacar 
que Santanyí és un dels pocs municipis que té un servei gratuït de recollida de 
voluminosos que realitza l’empresa municipal i que és impossible controlar amb 
policia o càmeres cada contenidor. I que tenen previst al seu programa fer a 
s’Alqueria Blanca una prova pilot. 
 

   
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 9,35 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


