ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 10-10-2011.

CELEBRADA

PER

REGIDORS ASSISTENTS:
-

Sra. Maria Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sr. Antoni Jaume Capó.
Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra: Antonia Martí Alfano.
Sra. Antonia Mª Estarellas Torrens.
Sr. José Serra Matas.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sra. María Teresa Cañellas Ramón.
Sra. Ana María Coll de Oleza.

REGIDORS QUE HAN EXCUSAT
LA SEVA PRESÈNCIA:
-

Sr. Andrés Jaume Castañer.

Hi actua com a Secretari, el Secretari accidental de la Corporació, Sr.
Josep Sbert Salom.
A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vint-i-una hores de dia deu d´octubre de dos mil onze, es constitueix
l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència de la Batlessa, Sra. Mª Rosa M. Vich
Vich, per tal de celebrar sessió extraordinària i tractar-hi els assumptes
relacionats a l'ordre del dia, degudament distribuït.
Hi assisteixen els Srs. Regidors que s'esmenten a l'encapçalament i hi
actua com a Secretari, el Secretari accidental, Sr. Josep Sbert Salom.
La Sra. Batlessa obre la sessió i tot seguit hom passa a examinar les
qüestions incloses a l’ordre del dia.

I.-PART RESOLUTÒRIA.
1.-PLA D´OBRES I SERVEIS 2012.
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La Sra. Batlessa comença la sessió donant les gràcies a tots els
assistents.
Comença dient que en un principi l´Ajuntament va optar per una
proposta més grossa però que finalment han presentat una proposició menys
ambiciosa.
El motiu d´aquest Ple extraordinari és perque s´han de presentar les
propostes abans de dia 14 d´octubre. Explica que l´opció que han escollit és
adquirir dues màquines netejadores i rescindir el contracte amb l´empresa que
actualment té la concessió.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta:

“1.- Aprovar la sol.licitud de finançamet del Consell de Mallorca per a
l´adquisició de dues màquines netejadores amb l´objectiu d´atendre els distints serveis
de manteniment del municipi amb un pressupost d´adquisició de 115.379´88 Euros i
demanar la seva inclusió al Pla d´Obres i Serveis per a 2012. La subvenció a fons perdut
que se sol.licita puja a un import de 80.765´92 Euros (70%), essent l´aportació
municipal de 34.613´96 (30%).
2.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla
d´Obres i Serveis de 2012 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.”

La Sra. Batlessa justifica la proposta assenyalant que la màquina de la
que disposa l´Ajuntament ja té més de quinze anys d´antiguitat i està obsoleta,
també te a veure amb el tema del mercat els diumenges, son necessàries dues
màquines i poden distribuir millor el poble, així malgrat hi hagi una màquina
rompuda pot seguir funcionant el servei. Manifesta que jubilarien la màquina
actual.
La Sra. Antonia Estarellas demana si es desvincularan amb l´empresa
que actualment fa la neteja.
La Sra. Batlessa contesta que si.
La Sra. Antonia Estarellas demana qui conduirà les màquines, i en cas
de fer-ho la brigada si això suposarà més hores. També demana quin estalvi
suposa per a l´Ajuntament. A més demana si es faran nets els carrers i si hi
haurà bufadors.
La Sra.. Batlessa contesta que la idea és retornar al servei que tenien,
que serà assumit per la brigada i que ho faran per sectors. Amb aquest servei
ben utilitzat poden dividir el poble en sectors i així podran fer tot el poble.
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Una màquina no implica augmentar personal, però dues màquines si.
Diu que el Pla d´Obres és per a 2012 i en tot cas ja veuran el que els hi
arriba. Explica que la màquina de l´Ajuntament no només surt els diumenges i
que 2 cops a la setmana venen les màquines de l´empresa “Melchor Mascaró” i
que volen rescindir aquest servei.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per set vots a favor, corresponents als regidors del GSM, Esquerra de Santa
Maria i PSOE-PSIB, i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP,
aprova la proposta:
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Sra. Batlessa dóna l'acte per
acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores deu minuts de dia vint-inou de setembre de dos mil onze; de totes les quals coses, com a Secretari
accidental de la Corporació, don fe.
EL SECRETARI ACCIDENTAL

Sgt: Josep Sbert Salom.
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