ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE DIA 26-10-2011.
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. Andrés Jaume Castañer.
Sr. José Serra Matas.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sra. María Teresa Cañellas Ramón.
Sra. Ana María Coll de Oleza.

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 vint-i-sis 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.- APROVACIÓ DEL PLA D´ACTUACIÓ D´ENERGIA SOSTENIBLE DE SANTA
MARIA DEL CAMÍ.
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El Sr. Guillem Ramis exposa que és un pla que sorgeix arrel del pacte de Batles,
la intenció és aconseguir uns pobles sostenibles amb un estalvi energètic. En tot
Espanya si han adherit uns 3.000 municipis, a les Illes Balears entre 23 i 24 dels que
corresponen entre 21 i 23 a Mallorca.
L´objectiu es reduir l´emissió de CO2 un 20% respecte a l´any 2005. Aquest
objectiu és possible, en alguns casos requereix una inversió important i en altres no. El
marge que és té fins a l´any 2020 és ampli i s´ha de donar exemple a la ciutadania.
Això és el PAES, es tracta de fitxes concretes que s´han de fer a Cas Metge Rei, a la
Biblioteca, enllumenat públic..., pensa que son mesures que s´han d´aplicar.
La Sra. Antonia Estarellas demana si avui s´aprova el Pla i qui dóna la
subvenció.
La Sra. Batlessa diu que la dóna la Conselleria de Comerç i que és de 92.000 €.
La Sra. Antonia Estarellas manifesta que en coses estan d´acord, però que les
fitxes són millorables i diuen que el tremini acaba dia 31. Dins Agenda Local 21 ja es
tractava aquest tema, els dóna inseguretat. Demana perquè no es fa el diagnòstic dins
Agenda Local 21 perquè sembla una duplicitat. Segueix dient que igual que sempre
que es fa un catàleg no està complet, no volen dubtar del tècnic i demana quan es
varen fer les fitxes.
La Sra. Batlessa respon que recorda que l´any 2010 va venir gent d´Europa per
saber si volien participar, en aquell moment la Conselleria de Comerç va dir que si i
que ells aportarien el personal tècnic per fer aquesta feina. Malgrat estar apuntats
només es va fer a Santa Eugènia. El març de 2011 una resolució diu que es perdrà la
subvenció; dins el maig de 2011 l´Ajuntament es va posar en contacte amb diferents
empreses, va haver-hi una reunió entre aquestes empreses i la brigada. En aquesta
reunió es va acordar que s´hauria de justificar abans del 31 d´octubre. La feina que
s´ha fet fins ara suposa una despesa de 14.000 € dels quals es subvencionen 12.000
€. Dintre d´aquesta legislatura s´ha fet feina i ve marcat per un calendari.
La Sra. Antonia Estarellas diu que el Pla s´ha fet en cinc mesos.
La Sra. Teresa Cañellas manifesta que la fitxa de la residència no està ben feta,
que falta maquinària i que s´han donat consells.
El Sr. Guillem Ramis demana quina maquinària falta.
La Sra. Teresa Cañellas posa per exemple la rentadora que consumeix molt,
que la maquinària no està ben inventariada i que no es reflexa amb la fitxa actual.
El Sr. Guillem Ramis respon que va haver-hi una reunió a la biblioteca a la que
estaven convidats, per recollir les propostes. En relació al tema de que les fitxes són
millorables, diu que pot ser en error, però que el consum està fet amb un seguiment a
les màquines.
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En relació a l´enllumenat públic, s´han contat les bombetes. Assumeix que és
possible que s´hagin deixat coses però tot el que s´ha avaluat ho han fet els tècnics.
La Sra. Antonia Estarellas diu que no ho posen en dubte, que estan parlant
d´una fitxa municipal i que no discuteixen si les recomanacions són bones o dolentes,
però que això dóna una certa inestabilitat a la feina feta.
La Sra. Batlessa respon que es tracta d´una feina no política, que l´han feta els
tècnics amb el personal de l´Ajuntament. Afirma que els van passar la propsta i que
han disposat de la mateixa informació que l´equip de Govern.
El Sr. Guillem Ramis diu que es tracta d´un Pla a 10 anys vista i que s´ha de fer
un seguiment.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta.
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 següent proposta:
“ Aprovar el Pla d´Acció per a l´energia sostenible de Santa Maria del Camí”

2.-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL DE
PAGAMENT.

El Sr. Antoni Jaume pren la paraula i comenta que l´objectiu és facilitar als
contrubuents el pagament dels tributs. La proposta consisteix en poder pagar fraccionat
l´IBI, IAE, IVTM i la Taxa pel servei de recollida de fems. Explica que la gent que vulgui
fer el pagament fraccionat ho haurà de sol.licitar, però la gent que vulgui pagar amb
una sola vegada o podrà seguir fent.
Hi haurà dues modalitats, una serà amb 4 pagaments i l´altra amb 9 pagaments.
Si algú ho sol.licita i després no ho vol fraccionat, no passa res. Al final pagarà
el que li queda pendent. L´únic objectiu es facilitar el pagament d´aquestes taxes.
La Sra. Batlessa passa a llegir la proposta.
“PRIMER. Aprovar l´Ordenança Fiscal Reguladora del Sistema Especial de
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Pagament., en els termes que consta en l’expedient.
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 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 votaran a favor, sempre han estat a favor de
donar facilitats, estan contents que la gent pugui elegir.
Demana si baixarà la taxa de fems.
El Sr. Guillem Ramis contesta que si no canviam pujarà, que el problema és la
incineració.
La Sra. Batlessa manifesta que anavem per sota i era deficitari per l´Ajuntament,
no queda altra alternativa que pujar la taxa a nivell del preu dels municipis dels voltants.
El Sr. Antoni Jaume diu que una vegada sol.licitat no serà necessari renovar
cada any.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per
unanimitat, aprova la proposta.

3.-INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DE
L´OBJECTIU D´ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L´EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L´ANY 2010.

El Sr. Antoni Jaume explica que la Llei d´estabilitat obliga a posar en
coneixement del Ple aquesta estabilitat, a continuació passa a detallar els ingressos i
les despeses.
La Sra. Batlessa diu que dins l´expedient hi ha l´informe d´intervenció i llegeix la
proposta.
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“ posar a coneixement del Ple l´Informe de la Intervenció Municipal sobre el compliment
de l´objectiu d´estabilitat pressupostària a l´expedient de liquidació del pressupost consolidat per
l´any 2010, de l´Ajuntament de Santa Maria del Camí”

4.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SIMILARS EN TERRENYS
D´ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC.

El Sr. Guillem Ramis comenta que afecta bàsicament a la fira i el mercat, feia
molt temps que no es revisava la taxa, amb aquesta pujada intenten afavorir
l´economia de proximitat i una economia que dóna valors, han intentat bonificar alguns
aspectes que consideren positius.
El Sr. Guillem Ramis llegeix com quedarà la taxa i la compara amb l´actual.
Justifica que actualment hi ha molta demanda i que alguns venedors tenen molts de
trasts, la idea és gravar aquests i poder donar entrada a més gent, considera que no és
just que hi hagi venedors amb 5 trasts i altres, fins i tot de Santa Maria, que no puguin
entrar. Aquesta és la idea de la modificació de la taxa.
La Sra. Antonia Estarellas demana si pagaven els llocs que fins ara hi havia al
mercat ecològic.
El Sr. Guillem Ramis respon que fins ara no pagaven, que aquest mercat havia
sorgit arran d´una iniciativa pròpia i que ells mateixos ho administraven, l´Ajuntament
fins ara no ho ha administrat i pensen que també ha d´estar regulat.
La Sra. Antonia Estarellas demana si quan parla de “pròpia i ecològica” vol dir de
Santa Maria.
El Sr. Guillem Ramis contesta que no, pot esser de qualsevol lloc, el que vol dir
es que sigui de cultiu propi.
La Sra. Batlessa comenta que el mercat ecològic sorgeix arran d´una iniciativa
d´una entitat, es van guiar perquè és un mercat al que ve molta de gent. Es va arribar a
un conveni en el que ells duen la iniciativa, malgrat tot, hi ha un Comissió que no es
reuneix mai, aquest mercat no costa cap diner a l´Ajuntament, només la cessió de
l´espai. Les bosses i les pancartes les ha fetes la mateixa associació, l´Ajuntament no
ha aportat diners.
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La Sra. Antonia Estarellas demana quin és l´objectiu de la modificació.
El Sr. Guillem Ramis contesta que d´una banda es pugen els preus i per altra es
baixen, passen de 6 € a 7 € però a la vegada es bonifica el que interessa.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta:
PROPOSTES
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions similars en terreny d’ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, 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 3er.
2.-Les tarifes de la taxa són les següents:
Parades mercat dominical,
Categoria A
(productes en general)
A - 1 puesto
A - 2 puestos
A - 3 puestos
A - 4 puestos
A - 5 puestos
Categoria B
(producció Balear)
B - 1 puesto
B - 2 puestos
B - 3 puestos
B - 4 puestos
B - 5 puestos
Categoria C
(producció propia)
C - 1 puesto
C - 2 puestos
C - 3 puestos
C - 4 puestos
C - 5 puestos
Categoria D
(producció propia i
ecológica)
D - 1 puesto

m
3
6
9
12
15

tarifa
m/semestral
182,00 €
384,00 €
606,00 €
848,00 €
1.150,00 €

tarifa
m/dia
7,00 €
14,00 €
21,00 €
28,00 €
35,00 €

3
6
9
12
15

312,00 €
332,00 €
528,00 €
744,00 €
1.020,00 €

7,00 €
14,00 €
21,00 €
28,00 €
35,00 €

3
6
9
12
15

130,00 €
280,00 €
450,00 €
640,00 €
890,00 €

5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
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104,00 €

5,00 €
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D - 2 puestos
D - 3 puestos
D - 4 puestos
D - 5 puestos

6
9
12
15

228,00 €
372,00 €
536,00 €
760,00 €

10,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €

-Indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic............... 3 euros/m2 i dia
-Barraques i casetes de venda de comestibles, begudes, bars i anàlegs .. 1 euro/m2 i dia
- Mínim .........................................
10 euros/dia
Els dies de Fira se satisfaran drets dobles”.
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
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 fa una matisació al punt: Producció Balear – categoria
B.
La Sra. Batlessa diu que és possible que hi hagués una errada al llistat de la
Comissió Informativa. Es revisa el llistat i es correcte pel que queda tal com està a la
proposta.
La Sra. Antonia Estarellas proposa que els productes de Santa Maria propis
tenguin una taxa diferent. Demana si s´ha fet cap estudi del que es pretén ingressar.
La Sra. Batlessa contesta que sí i que està dintre de l´expedient.
El Sr. Guillem Ramis comenta que hi ha dos productors d´hortalissa de Santa
Maria que no tenen lloc. Afirma que fer una diferenciació ja és un pas important.
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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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 PSOEPSIB, i sis abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova la proposta.

5.-SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS 2011-2011.

La Sra. Batlessa comenta que tal com va dir a la Comissió Informativa, el sorteig
s´havia fet anteriorment per agilitzar el procediment. Tot seguit llegeix la proposta.

“Aprovar el llistat del sorteig de les meses electorals de les Eleccions Generals 20-112011”
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per
unanimitat, 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 hores quaranta minuts de dia vint-i-sis d´octubre 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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