ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 17-11-2011.

REGIDORS ASSISTENTS:

Sra. Mª Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sr. Bernat Gelabert Morey.
Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.
Sr. Ramon Mas Sansó.
Sra. Àngels Candel Coronado.
Sra. Antònia Mª Estarellas Torrens.
Sr. Andrés Jaume Castañer.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sra. Antonia Isern Santandreu.
Sr. Antonio Oliver Florit.
Sra. Antonia Martí Alfano.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a les
vint-i-una hores de dia desset de novembre 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 ordinària 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.

I.-PART RESOLUTÒRIA.

1.-SOL.LICITUD LÍNIA DE CRÈDIT ICO PER A LA CANCEL.LACIÓ DE
DEUTES DE L´AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ AMB EMPRESES I
AUTÒNOMS.

El Sr. Antoni Jaume pren la paraula i explica que és l´ICO, a ningú li agrada
endeutar-se però no volen més retards en el pagament. Els ingressos han disminuït,
les aportacions del Estat i de la Comunitat Autònoma són menors. A més de la
devolució que s´ha de fer a l´Estat, tot junt fa que l´Ajuntament no disposi de diners en
caixa.
Santa Maria pot sol.licitar un crèdit fins a 199.000 € per pagar les factures
endarrerides i ajustant-se al que marca la Llei. La proposta és per sol.licitar la línia de
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crèdit.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta.
“PRIMERO. Solicitar al Instituto de Crédito Oficial (ICO), al amparo de lo establecido en el art.
4 y siguientes del RD-Ley 8/2011, la concertación de una operación de endeudamiento, para la
cancelación de obligaciones reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago de esta
Entidad local y sus organismos autónomos, a 30 de abril de 2011, con empresas y autónomos, por
un importe total de ciento noventainueve mil ciento noventaiocho euros con sesenta y tres
céntimos (199.251,55 €), con los informes favorables de Intervención y Tesorería que figuran en el
expediente.
SEGUNDO. Establecer, de acuerdo con lo establecido en el en el artículo 5.2 del RD-Ley 8/2011,
los siguientes criterios de orden de prelación de la relación de facturas incluidas en los listados
objeto de la línea de financiación solicitada:
•
Criterio 1º.- La antigüedad de las facturas o documentos justificativos se considerará en
todos y cada uno de los criterios.
•

Criterio 2º.- Autónomos.

•
Criterio 3º.- Empresas privadas, quedando excluidas de esta relación las comunidades de
bienes, herencias yacentes, asociaciones, comunidades de propietarios en régimen de propiedad
horizontal, corporaciones locales, organismos públicos, órganos de la Administración del Estado y
Comunidades Autónomas.
•

Criterio 4º.- Pequeñas y medianas empresas de menos de 250 trabajadores.

•

Criterio 5º.- Resto de empresas.

•

Criterio 6º.- Quedarán excluidas las facturas que tengan pagos parciales.

TERCERO. Determinar las siguientes entidades financieras para formalizar la operación y la
relación identificativa y detallada de las certificaciones y documentos acreditativos de las
obligaciones pendientes de pago cuyo cumplimiento se pretende con esta línea financiera:
•
ANEXO 1: Entidad financiera LA CAIXA. por un importe de 199.251,55 € y que
contiene 286 certificaciones y documentos acreditativos de las obligaciones pendientes de
pago.
La relación identificativa y detallada de las certificaciones y documentos acreditativos de las
obligaciones pendientes de pago cuyo cumplimiento se pretende con esta línea financiera a
que hace referencia el articulo 9 del RD-Ley 8/2011, se inserta a continuación con omisión
de los datos de carácter personal cuya publicidad puede afectar al cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal,
diligenciándose por Secretaria la relación completa.
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Anexo 1 La Caixa
TIPO
CIF/NIF
IDENTIFICACIÓN

REF. FACTURA

Suma…

IMPORTE FACTURA (IVA /
IGIC INCLUIDO)

199.251,55 euros

CUARTO. Remitir toda la do cumentación necesaria al Instituto de Crédito Oficial a los
efectos oportunos.
QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa -Presidenta para la firma de cuantos documentos
sean precisos para hacer efectivos esos acuerdos.”
La Sra. Antonia Estarellas diu que el PP s´abstendrà, és una bona noticia per als
proveïdors no haver de suportar l´endarreriment i poder donar una sortida. Demana si
es liquidarà tot el 2009 i 2010.
Per al PP és prioritari que els proveïdors puguin cobrar i que és beneficiós per
als petits propietaris de Santa Maria del Camí, però s´abstendran per la forma.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa Maria i PSOEPSIB i sis abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova la proposta.

2.- MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL ESCOLA DE MÚSICA
ADQUIRINT LA CONDICIÓ DE TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D´ESCOLA DE MÚSICA I DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES.

El Sr. Antoni Jaume explica els motius que els han fet pujar les tarifes, amb les
partides segures només poden assegurar un 25% i les aportacions han estat més
petites. Han fet un estudi econòmic per veure el que es subvencionava fins ara, resulta
que els usuaris pagaven un 30% i la resta estava subvencionat.
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L´estudi econòmic els mostra que la puja havia de ser bastant elevada; la part
subvencionada passa del 70% al 40%. Hi ha taxes que es doblen com per exemple els
estudis reglats, diu que estaven obligats a prendre aquesta mesura, o pugen les taxes
o tanquen l´escola. Aquesta mesura permetrà que algunes partides que actualment
estaven destinades a l´escola de música es destinaran a pagar proveïdors.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta.
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel
servei d’escola de música, pel que fa a l’art. 6 en els termes que consta en l’expedient i amb la
redacció que es recull a continuació:
« Article 4t.-Quantia de la Taxa.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada a les tarifes que es
detallen a continuació:
a) Matrícula i assegurança ............................................................

50,00€ Anuals

b) Amb opció a títol oficial
-

Estudis de Grau elemental LOE
(Llenguatge musical, instrument i colectiva. 1r i 2n)...................

85,00€ Mensuals

Estudis de Grau elemental LOE
(Llenguatge musical, instrument, colectiva i c. coral. 3r i 4t)......

95,00€ Mensuals

c) Sense opció a títol oficial
-

Estudis no reglats (Llenguatge musical i instrument).................
Música i moviment I....................................................................
Música i moviment II....................................................................
Iniciació I (Llenguatge musical i instrument)...............................
Iniciació II (Llenguatge musical i instrument)..............................
Coral petits..................................................................................
Coral adults.................................................................................
Tècnica vocal..............................................................................
Conjunt instrumental...................................................................
Instrument.......................................................................................

90,00€ Mensuals
30,00€ Mensuals
30,00€ Mensuals
40,00€ Mensuals
40,00€ Mensuals
20,00€ Mensuals
40,00€ Mensuals
60,00€ Mensuals
20,00€ Mensuals
60,00€ Mensuals

Hi haurà un descompte del 10% a la taxa a abonar quan facin ús d’aquest servei dos
membres d’una mateixa unitat familiar. Per a família nombrosa serà d’acord amb l’establer per la
normativa vigent.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini de trenta dies hàbils,
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dins dels quals els interessats1 podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que considerin
convenients.
TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a l’expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a l’article 17.3 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.
QUART. Facultar a la Batlessa – Presidenta per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.”
La Sra. Antonia Estarellas diu que el PP votarà en contra de la pujada.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa Maria i PSOEPSIB i sis vots en contra, corresponents als regidors del PP, aprova la proposta.

3.- MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA ESCOLETA
MUNICIPAL “ES PI GROS”.

El Sr. Antoni Jaume exposa els motius, diu que la taxa cobria el 35% mentre que
el 65% restant el subvencionava l´Ajuntament. Mantenir un projecte educatiu potent,
significa mantenir l´espai i el professorat. Les partides destinades a l´escoleta es
destinaran a pagar proveïdors. La mitjana del servei suposa uns 90.000 € cada any, en
relació al punt anterior s´havia oblidat dir-ho però el manteniment de l´escola de música
suposa uns 50.000 € anuals.
La Sra. Batlessa Llegeix la proposta.
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa guarderia
infantil, pel que fa a l’art. 4t en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció que es
recull a continuació:

1 De conformitat amb allò que preveu l’article 18 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, tenen la consideració d’interessats als
efectes de reclamar contra Acords provisionals:
— Aquells que tinguin un interès directe o resultin afectats per tals Acords.
— Els Col·legis Oficials, Cambres Oficials, Associacions i altres Entitats legalment constituïdes per vetllar pels
interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels que els hi són propis.
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« Art. 4t.-Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes que es
detallen a continuació:
a) Matrícula i assegurança escolar............................................. 105,00 €.
b) Quotes mensuals:
-De 7’30 a 9 h .............................................................................. 20,00 €.
-De 9 a 12 h ................................................................................. 125,00 €.
-De 15 a 17 h ............................................................................... 40,00€.
c) Quota per hores esporàdiques:
-1 h. o fracció .............................................................................. 4,00 €.
d) Menjador:
-Quota mensual ........................................................................... 90,00 €.
-Dinar/dia .................................................................................... 5,00 €.
La quota del menjador du inclosos els serveis de l’escoleta des de les 12 a les 15 h.
No es fa mitja quota, es paga per dies.
Hi haurà un descompte de:
10% per a germans matriculats, tant sobre l’import de la matricula com de
l’import de les quotes mensuals.
10% en l’import de les quotes mensuals i d’un 50% en l’import de la matricula,
pel que fa a les famílies nombroses.
«
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini de trenta dies hàbils,
dins dels quals els interessats2 podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que considerin
convenients.

TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a l’expedient, en

2 De conformitat amb allò que preveu l’article 18 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, tenen la consideració d’interessats als efectes de reclamar
contra Acords provisionals:
— Aquells que tinguin un interès directe o resultin afectats per tals Acords.
— Els Col·legis Oficials, Cambres Oficials, Associacions i altres Entitats legalment constituïdes per vetllar pels
interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels que els hi són propis.
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el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a l’article 17.3 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.

QUART. Facultar a la Batlessa – Presidenta per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.”
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa Maria i PSOEPSIB i sis vots en contra, corresponents als regidors del PP, aprova la proposta.

4.- MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA DE PRESTACIÓ
DE SERVEIS DE LA “RESIDÈNCIA CAS METGE REI”.

La Sra. Antonia Martí exposa la proposta. Per una banda hi ha hagut un augment
de la plantilla que ve marcat per Llei, com són el bidell i la infermera, als que s´han de
sumar l´augment dels costos i aliments.
L´Ajuntament aporta diners, l´any 2010 va aportar 114.000 € i aquest any 84.000
€. El motiu ès perquè les entrades i les sortides no quadren. Augmentant la taxa el
desquadrament anirà decreixent i es podrà tornar a normalitzar. La pujada serà d´un
11%, així i tot no resulta suficient per cobrir les necessitats, per poder equilibrar els
comptes seria necessari fer una pujada d´un 25% però s´ha optat per fer una pujada d´un
11% i que l´Ajuntament aporti menys diners.
Quan menys diners es destinin a la residència es podran pagar més factures de
proveïdors.
Comparant amb altres residències, aquestes tenen uns preus més elevats, al
voltant d´uns 1.600 € per a persones vàlides i 1.800 € per a assistits, la Residència de
Cas Metge Rei va per sota aquests preus, a més altres residències han fet una pujada
de fins un 40%. No els agrada fer aquesta pujada però no tenen alternativa, comenta que
tal com va dir un regidor d´Inca, les residències haurien de ser competència del Consell
de Mallorca, però no ho són.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta.
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“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la
prestació dels serveis de la Residència de Persones Majors de “Cas Metge Rei” , pel que fa a
l’art. 4t i 6è en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció que es recull a
continuació:

« Article 4t.
2.-Les tarifes de la taxa són les següents:
-Persones que es puguin valer per
elles mateixes .........................................................................
-Persones que no es puguin valer
per elles mateixes ...................................................................
-Matrimonis............................................................................
-Dinar/sopar acompanyants (jubilats) ....................................
-Dinar/sopar acompanyats (no jubilats) .................................
-Dipòsit funerari .....................................................................
-Utilització residència com a centre de dia:
a) Mes complet:
Vàlids
Fins a 6 hores
De 7 a 8 hores
De 9 a 12 hores

344,10 €
457,32 €
690,42 €

971,25 €/mensuals.
1.110,00 €/mensuals.
1.598,40 €/mensuals.
5,00 €/dinar o sopar.
7,00 €/dinar o sopar
1.415,25 €.

Assistits
388,50 €
516,15 €
777,00 €

b) Sense dissabtes ni diumenges:
Vàlids
Fins a 6 hores
De 7 a 8 hores
De 9 a 12 hores

229,77 €
310,80 €
466,20 €

Assistits
266,40 €
350,76 €
521,70 €

c) Dies solts:
Vàlids
Fins a 6 hores
De 7 a 8 hores
De 9 a 12 hores

17,21 €
17,21 €
25,86 €

Assistits
25,86 €
25,86 €
34,58 €”

..........................
«
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Art. 6è. Normes de Gestió.
1r.- L'exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació del servei i la seva
liquidació i recaptació es durà a terme per mensualitats anticipades.
2n.- El pagament s'efectuarà per mensualitats anticipades, dins els cinc primers dies de
cada mes. A aquests efectes, i per a la seva comoditat, els usuaris del servei podran domiciliar el
pagament de les tarifes regulades en aquesta ordenança a les entitats de crèdit en què tenguin
obertes comptes d’estalvis o corrents.
3r.- En el cas de no poder abonar totalment o parcialment la quota, l’aspirant a resident ha
de presentar una declaració, amb justificants, del béns que posseeix, en ús o en propietat, i dels
ingressos anuals. La residència pot, en tot moment, fer les gestions oportunes per determinar
l’exactitud de les declaracions que, en aquest sentit, facin els residents.
Si la persona beneficiària no pot pagar la totalitat de la quota i disposa de béns immobles
s’ha d’establir el sistema de reconeixement de deute amb l’Ajuntament, reconeixement que s’ha
de firmar en el moment del seu ingrés, i posteriorment, s’ha de firmar el deute contret per aquest
anualment, i si s’escau, en el moment que es produeixi la seva baixa de la Residència. «
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini de trenta dies hàbils,
dins dels quals els interessats3 podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que considerin
convenients.

TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a l’expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a l’article 17.3 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.

QUART. Facultar a la Batlessa – Presidenta per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.”

3 De conformitat amb allò que preveu l’article 18 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, tenen la consideració d’interessats als efectes de reclamar
contra Acords provisionals:
— Aquells que tinguin un interès directe o resultin afectats per tals Acords.
— Els Col·legis Oficials, Cambres Oficials, Associacions i altres Entitats legalment constituïdes per vetllar pels
interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels que els hi són propis.
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La Sra. Antonia Estarellas diu que el PP votarà en contra, es cert que l´Ajuntament
presta serveis que no li pertoquen, però aquesta va ser la aposta que van fer en el seu
moment. Afirma que no poden estar d´acord amb una pujada generalitzada, argumenta
que a l´anterior Ple es va fer una pujada dels impostos i ara una pujada de les taxes.
És cert que no es paga més que a altres pobles, però quan s´havia de pujar no es
feia i ara puja tot d´una vegada; a la gent li afectarà la pujada de taxes i d´impostos.
La situació actual és que no es paga als proveïdors, l´Administració va
endarrerida. Sembla lògic que el que s´hauria de fer és una reunió amb el PP i plantejar
el que s´està fent. El que discuteixen són les maneres com actua l´Equip de Govern, el
més lògic seria donar participació als 6 regidors de l´oposició. No veuen quines són les
mesures d´estalvi que vol posar en pràctica l´Ajuntament. Discuteixen la manca de
transparència i volen tenir la certesa que les pujades és l´única solució. Explica que
esperava s´haguessin assegut tots els partits per parlar de la situació actual i de les
possibles solucions, per aquest motiu votaran en contra.
La Sra. Batlessa diu que recolleixen la proposta de participació, malgrat hi hagi
informes dels tècnics a nivell general. Han tingut reunions amb els usuaris i els han fet
saber que a ningú agrada fer pujades, l´Ajuntament no ho fa per equilibrar els comptes,
així i tot l´Ajuntament haurà de seguir subvencionant. No es tracta de serveis de
competència municipal, l´Ajuntament els hagués pogut tancar però no ho volen fer.
L´escoleta es seguirà subvencionant un 40%, l´Ajuntament aportava 10.000 € cada mes
d´altres partides, amb la pujada l´aportació serà de 5.000 € cada mes. L´escola de
música, només de professors i personal suposen unes despeses de 15.000 € cada mes i
els ingressos són de 3.500 €.
S´anivellarà la pressió fiscal però seguirà sent més baixa que a altres municipis.
Amb aquesta pujada podran estalviar molts diners, 22.000 € que els destinaven ara
podran anar a altres partides, malgrat tot encara no equilibraran. Afirma que quan es va
fer la pujada dels impostos ja varen dir que hi hauria pujada de taxes que afectaria a
col.lectius determinats, l´Ajuntament no els pot seguir destinant diners d´altres partides.
La Sra. Antonia Martí diu que el cost real d´un resident de la residència es troba al
voltant dels 1.600 € - 1.800 €.
El Sr. Antoni Jaume comenta que en els comptes generals del 2010 ja es contreia
la despesa i també es fa el 2011.
La Sra. Antonia Estarellas diu que es queixen perquè en un tema tan important
s´hauria d´haver fet un pla i haver-hi participat. Troba a faltar que el partit més votat no
hagi participat en la presa de decisions tan importants i s´ofereixen per treballar. En els
Plens sempre diuen que l´Ajuntament no està endeutat i només sent parlar de pagar
proveïdors. S´hauria d´haver fet una projecció econòmica i només es prenen mesures
sense sentit.
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El Sr. Antoni Jaume respon que hi ha una planificació, consistent en solucionar els
problemes de tresoreria.
La Sra. Batlessa diu que si no s´havia aplicat abans, és perquè no va ser
necessari fins l´any passat i no hi havia que posar més presió fiscal, comenta que dels
800.000 € que l´Estat va aportar l´any passat ara els reclama 200.000 €, els ingressos
estatals disminueixen un 25%, Govern i Consell retallen subvencions, tot plegat ha donat
lloc a que l´Ajuntament revisi els ingressos que pot, que són els impostos i les taxes,
torna a remarcar que van sota el nivell d´altres pobles. Posa l´exemple que les escoletes
a Palma estan al voltant de 300 o 400 € i pobles d´un nivell semblant al de Santa Maria
cobren fins a tres vegades més. Es cert que hi pot haver algun cas particular que
realment ho passi malament però han ofert Serveis Socials. A l´escoleta hi ha 80 nins
matriculats, l´Ajuntament subvencionava el 70% i ara subvencionarà el 40% i aquells que
no hi puguin arribar, Serveis Socials estudiarà cas per cas. Malgrat la pujada no els
agradi, cap infant pot estar discriminat per motius econòmics.
La Sra. Antonia Estarellas vol fer una puntualització en relació a la previsió
d´ingressos, diu que el Consell farà l´aportació cap els Ajuntaments i que el Govern
també ho farà. Això que la Batlessa ha dit que l´any que ve hi haurà menys, no sap d´on
surt.
La Sra. Batlessa contesta que es remet a informes de la Mancomunitat i a la
reunió de batles. Comenta que quasi tot el referit a cultura i joventut estava subvencionat.
La Sra. Antonia Estarellas respon que estan parlant de la residència i de
l´escoleta.
La Sra. Batlessa diu que l´aportació del Govern a l´escoleta és de 12.000 €.
La Sra. Antonia Estarellas respon que aquesta aportació havia de ser la mateix
amb l´anterior Govern.
La Sra. Batlessa, argumenta que només amb despeses de personal hi havia un
desquadrament de 10.000 € mensuals i aquest ha de ser assumit per tots els pares i no
per tot el poble. Ja han fet transbords cap a la residència i no ho poden seguir fent, ara
s´apropen a les taxes d´altres pobles i en contrapartida no estan tant endeutats com ells.
Aquesta és la realitat i tant de bó més endavant puguin portar a ple una baixada de taxes.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa Maria i PSOEPSIB i sis vots en contra, corresponents als regidors del PP, aprova la proposta.

5.-DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS AL RETALL DE LES
NÒMINES D´ACORD AMB EL RDL 8/2010.

La Sra. Batlesa llegeix la proposta de la Residència.
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Residència:
“Declarar recursos afectats, en l’exercici econòmic 2011, els derivats de l’aplicació de les
mesures de reducció de costos de personal del Patronat de la Residència Cas Metge Rei, que se
destinaran amb l’ordre de preferència establert a l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20
de maig.
L’import total és de 18.595,31 euros i les aplicacions pressupostàries afectades són les
següents:
233-13100 17.905,46 €
233-11000
689,85 €
“
A continuació la Sra Batlessa llegeix la proposta de l´Ajuntament:
“Ajuntament:
Declarar recursos afectats, en l’exercici econòmic 2011, els derivats de l’aplicació de les
mesures de reducció de costos de personal de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, que se
destinaran amb l’ordre de preferència establert a l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20
de maig.
L’import total ascendeix a 57.377,58 euros i les aplicacions pressupostàries afectades són
les següents:
Personal laboral
920-13100
231-13100
321-13000
321-13100
321-14100
151-13100
161-13000
161-13100
162-13100
332-13100
337-13100
342-13100
431-13100
Total

2.485,47
3.538,96
698,95
9.482,39
4.689,26
5.507,88
199,52
1.253,05
761,10
2.484,22
1.203,18
665,76
1.774,97
34.744,72
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Funcionaris i policies
920 - 12000 12.240,71
132 - 12000 5.419,51
Total
17.660,22
Retribucions càrrecs amb dedicació exclusiva
912-10000 4.972,64 €
La Sra. Antònia Estarellas diu que s´abstendran.
Es posa a votació en relació a la residència “Cas Metge Rei”:
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa Maria i PSOEPSIB i sis abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova la proposta.
A continuació es posa a votació en relació a l´Ajuntament.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa Maria i PSOEPSIB i sis abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova la proposta.

6.-RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL HABITANTS A 01-01-2011.
La Sra. Batlessa dóna compte del contingut de la proposta i posada la mateixa a
votació; el Ple de la Corporació, per unanimitat dels Srs. Regidors presents, acorda:
“1.-Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a dia 0101-2011, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, i amb un resultat, referit a la data
indicada, de 6.270 habitants.
2.-Publicar aquest acord al B.O.I.B perquè durant el termini de quinze dies, comptats a
partir del dia següent hàbil al de la publicació de l’anunci pertinent, els interessats puguin
examinar l’expedient i efectuar les reclamacions que considerin adients, de conformitat amb el
previst a l’art. 82.1 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
3.-Entendre definitivament aprovat aquest acord en el cas de què no es presentin
reclamacions durant el termini indicat al paràgraf anterior”.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa Maria i PSOEPSIB i sis abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova la proposta.
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II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1.-COMUNICACIONS DE BATLIA.
La Sra. Batlessa dóna a conèixer al Ple els decrets dictats des del darrer Plenari
i la Corporació se'n dóna per assabentada.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

La Sra. Antonia Estarellas diu que no presenten cap pregunta escrita, però que
vol demanar pel canvi del punt verd.
El Sr. Guillem Ramis respon que l´empresa “Melchor Mascaró” té l´adjudicació
per 1 any, prorrogable fins a 4 anys, i que ara acaba. Es va fer un plec de clàusules per
a una nova concessió. Explica que el punt verd suposa un cost econòmic molt elevat i
que hi ha un excés d´hores d´obertura.
Es pensa en reduir despeses, a més a Santa Maria hi ha quasi 400 persones a
l´atur; dintre del plec de condicions es va incloure una clàusula per la qual s´ha de
contractar gent de Santa Maria amb risc d´exclusió social. Aquest plec de clàusules va
ser aprovat i remès a diferents empreses, “Acciona” no va voler participar, però si que
varen participar “Melchor Mascaró” i “Deixalles Serveis Ambientals”.
L´empresa “Melchor Mascaró” no incorpora gent amb risc d´exclusió social i per
tant no compleix amb el punt del plec de clàusules. El punt verd fa una feina no només
de recollida de residus sinó també de reinserció laboral.
L´empresa “Deixalles Serveis Ambientals” si contractarà gent de Santa Maria
amb risc, però s´han de reduir horaris per adaptar-se a la capacitat.
La Sra. Antonia Estarellas demana per quina quantitat s´ha adjudicat.
El Sr. Guillem ramis respon que per 25.010 €, pensa que és una cosa bona pel
poble. Quan una empresa fa feina per l´Ajuntament poden inclou-re contractar
persones amb risc d´exclusió i això era el que l´Equip de Govern va pensar que s´havia
de fer.
La Sra. Antonia Estarellas diu que el PP sempre ha defensat això i que
desconeixien quan acabava la concessió de “Melchor Mascaró”.
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El Sr. Guillem Ramis comenta que la concessió acabava dia 14 i Serveis Socials
proporcionarà un llistat del que “Deixalles Serveis Ambientals” triarà dues persones.
Tindran un contracte de 20 hores. Aquestes persones actualment reben prestacions de
Serveis Socials, en la mesura que passin a cotitzar i tenguin una nòmina, deixaran lloc
a dues persones més perquè puguin rebre ajuda de Serveis Socials.

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-dues hores trenta minuts de dia desset de
novembre 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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