4. Organització i gestió municipal
4.1. Organització dels serveis municipals
4.1.1. Estructura política i organigrama
L’estructura política i orgànica de l’Ajuntament de Santanyí és la següent:
Taula 4.1.1.
Composició de l‘equip municipal de Santanyí (2003-2007)
Miquel Vidal Vidal
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: Batle
Atribucions: Portaveu del grup polític municipal
Joan Serra Pons
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: 1r Tinent de Batle
Atribucions: Regidor d’economia i hisenda, interior, serveis generals i esports.
Alvaro Solana Higuera
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: 2n Tinent de Batle
Atribucions: Regidor de turisme
Antoni Rigo Rigo
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: 3r Tinent de Batle
Atribucions: Regidor de comerç i indústria i transport
Antoni Matas Blanch
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: 4t Tinent de Batle
Atribucions: Regidor de joventut, família, treball i formació.
Mateu Canaves Barceló
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: 5è Tinent de Batle
Atribucions: Regidor d’obres públiques i urabanisme
Miquel Contestí Burguera
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: Regidor de medi ambient i agricultura i pesca
Maria Pons Montserrat
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: Regidora de serveis socials i salut
Cristòfol Vidal Vidal
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: Regidor de cultura i educació
Maria Montserrat Bennasar
Partit polític: Partit Popular
Càrrec: Regidora de festes
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OPOSICIÓ
Eloy Jesús Núñez Núñez
Partit polític: Partit Socialista Obrer Espanyol
Nicolas Arroyo González
Partit polític: Partit Socialista obrer Espanyol
Angel Garrigo Ramiro
Partit Polític: Partit Socialista Obrer Espanyol
Ramon Canyelles Canyelles
Partit Polític: Partit Socialista de Mallorca – Entesa Nacionalista
Andreu Roig Rado
Partit Polític: Partit Socialista de Mallorca – Entesa Nacionalista
Catalina Burguera Vidal
Partit Polític: Unió Mallorquina
Sebastián Fernando Ribot Bonet
Partit Polític: Unió Mallorquina
Consorcis i Mancomunitats en què participa l‘Ajuntament:
Santanyí està inclosa en la Mancomunitat Sud de Mallorca. Les activitats que es duen a terme des de la
Mancomunitat i que l’Ajuntament se’n aprofita són:
- Mediadora cultural.
- Conductor de cotxes de discapacitats. Es porten els de mobilitat reduïda als centres de dia existents a la
Mancomunitat, és a dir, a Felanitx o a Santanyí.
- Hi ha un servei del SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes balears). En aquest servei del SOIB es donen
cursos de formació pels aturats, ajudes per la inserció laboral, garantia social, etc.
L’ajuntament, segons el pressupost de l’any 2005, fa una aportació econòmica a la Mancomunitat Sud
de Mallorca de 46.000€.
Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

Taula 4.1.2.
Batles pedanis de Santanyí
Pedània
Santanyí
Cala Santanyí
Cala d’Or
Cala Llombards
Som Moja
Calonge
S’Alqueria Blanca
Es Llombards
Es Cap des Moro
Cala Figuera
Portopetro
S’Almonia
La Costa

Nom del batle pedani
Miquel Vidal Vidal
Ricadarca Vicens
Alvaro Solana
Mateu Carbonell
Bernat Vicens
Antoni Matas
Antoni Rigo Rigo
Miquel Constantí
Joan Vidal Bonet
Maria Montserrat
Pep Burguera
Miquel Vidal Mas
Miquel Vicens

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006
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4.1.2. Competències de les principals àrees de l’Ajuntament
a) Intervenció
b) Serveis generals. S’hi troba:
-

Registre.
Atenció al públic.
Estadística.

c) Comerç, indústria
Les competències específiques d’aquesta àrea es relacionen amb els següents àmbits
d’actuació:
-

Desenvolupament local amb l’objecte de l’orientació al teixit empresarial.
Servei complementari del servei d’inserció i ocupació.
Dinamització econòmica: fomentar la creació d’empreses i d’ajudar a trobar llocs de feina.
IAEs.

d) Joventut, família, treball social i serveis socials
Hi ha una mediadora cultural que penja de la Mancomunitat des Migjorn.
Les competències específiques d’aquesta àrea es relacionen amb els següents àmbits
d’actuació:
-

A partir de la Llei local i la d’acció social de la CCAA es cobreixen per una banda els
aspectes socials bàsics: servei d’informació i orientació als ciutadans, servei d’ajuda al
domicili i dinamització de col·lectius socials.
Tramitació a centres residencials.
Centre de dia per persones assistides.
Projecte de prevenció i integració de la infància i joventut en situació de risc i projecte de
suport a dones amb càrregues familiars.
Servei d’orientació, informació i inserció sociolaboral.
Tallers per joves i grans.

Hi treballen dues assistentes socials.
e) Obres públiques i urbanisme
Aquesta àrea també engloba els expedients de renou i els tràmits per regular els
certificats d’ocupació de via pública.
Les competències específiques d’aquesta àrea es relacionen amb els següents àmbits
d’actuació:
-

Gestió de parcs i jardins.
Manteniment de vies públiques urbanes.
Enllumenat públic.
Gestió cementiri.
Noves edificacions municipals (parcs, edificis,...).
Manteniment (Picapedreratge, electricitat, jardineria i fontaneria) dels edificis municipals i
espais públics.
Tràmits de llicència d’obres i altres gestions urbanístiques.
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f) Educació i cultura
Es duen a terme cursos d’adults i cursos de formació. També s’organitzen exposicions i
conferències. Aquesta àrea està composta per un tècnic i un guardià d’exposicions. Les
competències específiques de l’àrea d’educació es relacionen amb els següents àmbits
d’actuació:
-

Cooperació en la construcció i el manteniment de les instal·lacions i edificis dels centres
docents públics.
Gestió del programa d’educació d’adults (matrícules, informació i promoció i difusió).
Gestió cursos tallers i visites pels escolars.
Participació en la programació de l‘ensenyament.

Les competències específiques de l’àrea de cultura es relacionen amb els següents
àmbits d’actuació:
-

Biblioteca.
Arxiu municipal històric.
Museus i sales d’exposicions.
Gestió i organització de festes.
Tramitació i gestió d’activitats d’esplai.
Jornades d’estudis locals.
Organització de cursos, exposicions i actes culturals en general com fires i demés.
Foment d‘entitats i associacions (convenis i subvencions).

g) Hisenda
Les competències específiques d’aquesta àrea es relacionen amb els següents àmbits
d’actuació:
-

Recaptació d’impostos: circulació; activitats econòmiques; recollida de fems; entrada de
vehicles i aigües i clavegueram.
Gestió dels tributs

h) Personal
Les competències específiques d’aquesta àrea es relacionen amb els següents àmbits
d’actuació:
-

i)

Selecció de personal i contractació.
Control i gestió dels cursos de formació pel personal.
Gestió de nòmines: retribucions, cotitzacions a la Seguretat Social.
Control d’assistències i de permisos del personal.
Decrets de Nomenaments del personal funcionari.
Gestió de recursos humans en general.

Esports

Les competències específiques d’aquesta àrea es relacionen amb els següents àmbits
d’actuació:
-

Gestió de l’oferta esportiva.
Gestió de subvencions.
Gestió d’educació sol·licitada per les associacions de pares de les escoles.

j)

Turisme

Hi ha una oficina de turisme ubicada a Cala d’Or. Les platges existents a Santanyí
depenen d’aquesta àrea de turisme.
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k) Seguretat ciutadana- Policia Local
La Policia Local està ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament, al nº 12 de la Plaça
Major. Aquestes dependències estan obertes als ciutadans les 24 hores del dia dels 365
dies de l’any.
També compta amb una oficina a Cala d’Or, situada a la Plaça Eivissa, que s’utilitza per a
la confecció d’informes, atestats i altres tasques administratives referents a succeïts que
es donin en aquella zona.
Actualment la plantilla està formada per 34 agents. La Policia Local de Santanyí dóna
servei les 24 hores del dia. En el municipi està implantat el sistema que podríem
denominar Policia de Barri, és a dir, patrulles amb cotxe, motocicleta o a peu per les
diverses poblacions que conformen el nostre municipi.
Les tasques que es realitzen diàriament, entre d’altres, són les següents:



















Seguretat i ordre públic.
Policia administrativa: vetllar pel compliment de les ordenances, normes i resolucions de
caràcter administratiu.
Policia assistencial: ajuda en general a persones grans, o amb problemàtiques socials.
Policia Judicial: prevenció i actuació davant la comissió d’actes delictius. Intervenció i
instrucció de les primeres diligències i informes per actes delictius
Policia de trànsit: ordenació, regulació, senyalització i vigilància de trànsit.
Intervenció i instrucció de diligències i informes per accidents de trànsit.
Educació vial a les escoles
Gestió de vehicles abandonats.
Objectes perduts.
Suport i cobertura a actes culturals, esportius i lúdics.
Control d’ocupacions de via pública.
Control de tancaments de carrers.
Control del mercat a les diferents poblacions del nostre terme.
Control de renous.
Control de venda ambulant.
Control d’obres sense llicència.
Precinte de vehicles.
Citacions judicials.

Figura 4.1.1.
Dependències de la Plaça Major - Santanyí

Figura 4.1.2.
Dependències de la Plaça Eivissa - Cala d'Or

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006
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Taula 4.1.3.
Organigrama tècnic per àrees
Àrea

Aux. i Adm.

Tècnics

Batlia
Ràdio
Turisme
Esports
Cultura
Música
Joventut
Benestar social
Secretaria
Multes
Cadastre
Informació i registre
Arxiu
Urbanisme
Notificadors
Intervenció i personal
Tresoreria
Contractació
Brigada
Personal de neteja
Policia
Total

2
1

4
1
1
1
3

1

Policies

Treball.
familiars

Neteja

Altres

4
1
1
1
2
1
2

3
3

7

1
6
8

3
1
1

2

41
8
21

25

34
34

7

8

49

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

Dins la plantilla de l’Ajuntament un 23,5 % són policies. Un 17,5 % tenen la catalogació
de tècnics, mentre que un 14,5 % són auxiliars administratius o administratius.
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Total
6
2
1
2
3
4
1
10
4
1
2
1
1
8
8
5
1
1
41
8
34
144

4.1.3. Personal municipal i coordinació administrativa
L’Ajuntament de Santanyí té una plantilla de 144 persones, inclòs el personal laboral i
l’eventual.
Taula 4.1.4.
Plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Santanyí
PERSONAL FUNCIONARI

Nombre

Secretaria i intervenció
Secretari
Interventora
Escala Administració General
Subescala Administrativa
Subescala Auxiliar
Subescala Subaltern
Escala Administració Especial
Tècnic Superior Administració Especial
Tècnic Grau Mig Administració Especial
Subescala de Serveis Especials
Subinspector
Oficial
Policia Local
Oficial 2ª activitat
Policia 2ª activitat
Policia turística
Comeses especials: electricista
Músic no titulat
Peó caminer
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

2
1
1
13
3
9
1
9
6
3
34
1
4
22
1
4
2
1
1
4
64

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

Taula 4.1.5.
Plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Santanyí
PERSONAL LABORAL
Tècnic Superior
Tècnic Grau Mig
Punt jove de Santanyí
Músics escola de Santanyí i de Cala d’Or
Coordinador de la Banda de Música
Vigilant rural
Operaris comeses polivalents
Cuidador – vigilant poliesportiu
Conductor
Fosser
Socorrista
Personal de neteja
Auxiliars Servei d’Ajuda a Domicili
Conserge notificador
Conserge notificador al 50 % de la jornada
Operaris comeses polivalents (temporal)
TOTAL DEL PERSONAL LABORAL
Document I. Memòria descriptiva
Agenda 21 Local de Santanyí.

Nombre
1
5
1
2
1
1
28
1
1
1
1
8
7
6
2
4
70
73

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

Taula 4.1.6.
Plantilla de personal eventual de l’Ajuntament de Santanyí
PERSONAL EVENTUAL
Assessor d’esports
Secretària de batlia
Coordinadora de Programes Socials
Assessors jurídics de batlia
Coordinadora de relacions d’interior
Director de ràdio
Coordinador de cultura
Cap de premsa (al 50 % de la jornada)
Tècnica de ràdio
TOTAL DEL EVENTUAL

Nombre
1
1
1
2
1
1
1
1
1
10

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

L’Ajuntament de Santanyí no compta amb cap Reglament general de règim intern o
similar, per regular el funcionament de l’administració. A nivell tècnic i administratiu les
tasques es divideixen entre el personal existent per tal de cobrir totes les àrees
anteriorment definides. Dels 144 empleats, 64 són funcionaris (44,5 %), dels quals més
de la meitat estan dins el grup de subescala de Serveis Especials.
De tot el personal laboral, tan sols el 7 % té un contracte eventual i la gran majoria
treballa a jornada completa.
El 48,5 % del total de la plantilla de l’Ajuntament de Santanyí són personal laboral,
destacant els operaris comeses polivalents, els quals representen el 40 % del total del
personal d’aquest grup.
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4.2. Pressupost municipal
L’anàlisi del pressupost municipal s’ha efectuat des d’una perspectiva per tal d’esbrinar les
despeses i entrades relacionades amb aspectes ambientals. I després, s’ha volgut analitzar
quina ha estat la seva evolució durant els darrers 2 anys. L’anàlisi s’ha fet a partir dels
pressupostos municipals aprovats.
•

Les despeses

El pressupost de les despeses a l’any 2004 va ascendir a 16,7 milions d’€ (2.778 milions de
pessetes), és a dir, 1.615 €/habitant. Amb els anys ha experimentat un augment considerable,
tot i que no d’una forma regular. L’any 2001 Santanyí comptà amb un pressupost de 11,5
milions d’€ (1.925 milions de pessetes), és a dir, amb un 45 % menys que en el 2004.
Pel que fa el pressupost de l’any 2005, aquest ascendí a 14.380.000 €, unes despeses
inferiors a l’any anterior el qual fou de 16,7 milions d’€. Per tant hi hagué una minva de les
despeses l’ordre del 16 %.
El repartiment entre els diferents aspectes, predominen les despeses en béns corrents i serveis,
el qual representa el 34,41 % del total de les despeses de l’Ajuntament. Però les màximes
despeses es donen a les inversions reals, les quals representen el 35,48 % del total.
Una de les despeses més importants són les que corresponen al personal funcionari i al
personal laboral. Les reparacions, el manteniment i la conservació suposen una despesa
important (pràcticament un milió i mig d’euros) relacionades amb el funcionament intern de la
institució, sobretot en personal, i amb un pes similar entre els aspectes socials i urbanístics, i
amb una participació dels aspectes ambientals entre 17 % i un 23 %.
Taula 4.2.1.
Despeses de l’Ajuntament de Santanyí en el 2004 i en el 2005 (amb euros)
Concepte

Pressupost de despeses de 2004
Despeses
Percentatge

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i
serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL DESPESES

Pressupost de despeses de 2005
Despeses
Percentatge

4.109.000

24

4.322.400

30

5.913.000
33.300
639.000

35
2
4

6.196.000
152.200
619.600

43
1
4

5.925.000
100
0
80.600
16.700.000

35
0
0
0
100,00

2.952.230
57.000
0
80.570
14.380.000

21
0
0
1
100,00

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006
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Figura 4.2.1
Despeses de l’ajuntament de Santanyí a l’any 2004 i 2005
2004
0%

2005
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24%
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35%

4%
1%
4%
2%

35%

43%

Despeses de personal

Despeses en béns corrents i serveis

Despeses de personal

Despeses financeres

Transferències corrents

Despeses financeres

Transferències corrents

Inversions reals

Transferències de capital

Inversions reals

Transferències de capital

Passius financers

Despeses en béns corrents i serveis

Passius financers

Font: Ajuntament de Santanyí i elaboració pròpia. 2006

Tal com es pot comprovar, el percentatges d’un any a l’altre ballen. En el 2004 el 35 % de les
despeses municipals responien a béns corrents i de serveis (lloguers, reparacions,
manteniment, despeses a totes les entitats (esportives, culturals i demés), material, etc.)
mentre que en el 2005 ja és un 43 %.
Si s’agafa el darrer any (el 2005) es pot dir que pràcticament la meitat de les despeses van
destinades a aquests béns corrents i de serveis, on el manteniment, subministraments, recollida
de fems i neteja viària representen el 73 % del total d’aquest concepte.
Una despesa important dins el concepte de manteniment, és el manteniment de les vies
urbanes i dels camins. Els punts verds representen una despesa de 10.000 € anuals.
La despesa d’aigua potable a aquest punts verds ascendeix a 300 €/any.
Els despeses en concepte de “despeses diverses de medi ambient” només és de 6.000 €/any.
Les altres despeses relacionades amb el medi ambient, serien les citades anteriorment, és a dir,
la recollida dels fems (730.000 €) i la neteja viària (300.000 €)
En darrer lloc hi ha una despesa relacionada amb la redacció de la memòria descriptiva
ambiental de l’Agenda Local 21 del municipi.
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•

Les entrades

Les entrades són les mateixes que les despeses, per tant el descens de les entrades d’un any
(2004) per l’altre (2005) és del 16 %.
Taula 4.2.2.
Entrades de l’Ajuntament de Santanyí en el 2004 i en el 2005 (amb euros)
Concepte

Pressupost d’entrades de 2004
Despeses
Percentatge

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL INGRESSOS

6.100.000
400.000
2.100.000
1.901.000
360.000
0
85.600
0
5.753.400
16.700.000

Pressupost d’entrades de 2005
Despeses
Percentatge

37
2
13
11
2

6.690.000
450.000
2.391.000
1.916.000
359.500

46
3
17
13
3

0
78.400
0
2.495.100
14.380.000

1
34
100

1
17
100

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

Analitzant el 2005 es detecta que el 38,5 % de les entrades són fruit de la recaptació de la IBI
de naturalesa urbana. Hi ha una gran diferència d’entrades quan s’analitzen els passius
financers. En el 2004 representaven el 34 % mentre que en el 2005 representen la meitat
(17%).
Les entrades en base a la recollida de fems és d’1.411.000 €/any, és a dir, un 10 % del total
de les entrades. Les multes de trànsit ascendeixen a 40.400 €
Figura 4.2.2.
Entrades de l’ajuntament de Santanyí a l’any 2004 i 2005
2004

2005
17%

34%

37%

1%
3%

46%

13%
1%
2%

2%
11%

Imposts directes
Taxes i altres ingressos
Ingressos patrimonials
Passius financers

13%

Imposts indirectes
Transferències corrents
Transferències de capital

17%

Imposts directes
Taxes i altres ingressos
Ingressos patrimonials
Passius financers

3%

Imposts indirectes
Transferències corrents
Transferències de capital

Font: Ajuntament de Santanyí i elaboració pròpia. 2006
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