ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 11-04-2013.
REGIDORS ASSISTENTS:

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

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vint-i-una hores de dia onze d’abril de dos mil tretze, 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 Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas; assistint
també la interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu.
La sessió comença en principi sense l’assistència del Sr. Alfonso Gómez
Rosselló.
La Sra. Batlessa obre la sessió, demanant en principi un minut de silenci
per la mort violenta de la Sra. Catalina Frontera Hidalgo, expressant que hi ha
un sentiment de consternació al poble per aquesta mort i un sentiment de
rebuig.
Acabat aquest minut de silenci, hom passa a examinar les qüestions
incloses a l’ordre del dia.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 27-02-2013.
La Sra. Batlessa demana si qualcú té res a dir d’aquesta acta. Ningú
pren la paraula, per la qual cosa, s’aprova per unanimitat del Consistori l’acta
de la sessió de dia 27-02-2013.

2.-PRESA POSSESSIÓ CÀRREC REGIDOR Sr. ANDRÉS MORCILLO
SÁNCHEZ.
Atesa la renúncia al càrrec de regidores de les dues persones que
antecedeixen al Sr. Andrés Morcillo i un cop rebudes les credencials d’aquest,
el Sr. Andrés Morcillo promet complir fidelment les obligacions del càrrec de

regidor de Santa Maria del Camí, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució com a Norma Fonamental de l’Estat, donant-li possessió del càrrec
la Sra. Batlessa.
La Sra. Batlessa li dóna la benvinguda i manifesta que en aquests temps
que corren, és un acte de valentia. Li diu que té accés a qualsevol document de
l’Ajuntament i li demana el compromís de fer feina per al poble i que en tot cas,
les crítiques que es puguin fer han de ser des de la informació i el contrast
d’opinions i que no és pot jugar amb la democràcia, acabant donant-li
l’enhorabona.

3.-PRESSUPOST 2013.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Antoni Jaume, regidor delegat
d’hisenda i aquest expressa que en primer lloc vol donar les gràcies a la
secretària, la interventora i la tresorera per la feina que han fet i especialment a
la interventora i a la tresorera per la feina feta d’informació i estudi de tota la
normativa que ha sortit.
Assenyala que en línies generals es mantindran els conceptes d’aquest
pressupost fins al final de la legislatura, indicant que el pressupost consolidat
puja a la quantitat de 5.416.305’55 €; el de l’Ajuntament a 4.870.975’55 € i el de
la residència a 620.330 €.
Exposa que una de les característiques més importants d’aquest
pressupost és el de la transparència ja que a tots els serveis se’ls ha assignat
una àrea de despesa, per tenir així una idea clara del cost de cada servei. Diu
que tot el que és energia s’ha detallat de forma molt fina. Expressa que també
incideix en la transparència el fet de què l’esborrany s’hagi penjat a la pàgina
web de l’Ajuntament i el fet de què es va presentar a les associacions de cara a
fer modificacions si ho volien. Expressa que són uns pressuposts ajustats i
realistes amb la situació actual.
Continua dient que tenen clars tres objectius, mantenir els serveis
municipals i la seva qualitat, tenint en compte que més del 40% se destina al
personal. Expressa que han aportat més despesa corrent perquè els serveis i
partides funcionaven de cara a mantenir les infraestructures.
En relació al segon objectiu assenyala que s’ha vist que al municipi hi ha
més de 500 aturats i una vegada assegurats els serveis socials es tracta
d’assegurar la protecció social, mantenir les ajudes familiars i fer feina amb
convenis socials.
I, assenyala, que finalment en relació a la promoció econòmica, hi
destinen els recursos que poden. Diu que mantenen reunions periòdiques amb
els empresaris del municipi per intentar reactivar l’economia del poble i que a
curt termini s’han de dur accions, destinant 230.000 € a aquestes accions.
Exposa que també se destinen 570.000 € a increment de les partides
d’educació i 100.000 € a joventut.
Assenyala que la hisenda del municipi està estabilitzada i que els hi
preocupa el préstec, que consideren injust i s’ha de tenir en compte que encara
hi ha institucions que els hi deuen doblers. Exposa que part del préstec està
controlat però que s’hi arribassin les ajudes, s’hi podria fer més front.
També expressa que els hi preocupa els fems, que fan unes 1500 tones
de rebuig a l’any i que qualsevol rebaixa seria bona per al medi ambient i es
podria també davallar la taxa.

Continua dient que l’energia és un problema gros, que ha pujat els
darrers anys, que han reduït el consum però que així i tot els pagaments són
més grossos. Diu que totes les àrees han contingut la despesa i que proposarà
un estudi d’eficiència energètica per poder reduir la despesa.
Assenyala que amb aquest pressupost volen reflectir optimisme respecte
a la situació econòmica de l’Ajuntament. Diu que faran feina per garantir els
serveis i lluitar per ells perquè realment són drets dels ciutadans i evitaran
l’exclusió social i aportaran un gra de sorra a l’economia del municipi.
Exposa que fomenten la participació ciutadana a través de reunions.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que en relació al subministrament
elèctric, la biblioteca en té més que l’Ajuntament.
El Sr. Antoni Jaume expressa que aquesta informació és de l’any passat,
quan es tenien tots els subministraments de forma conjunta.
La Sra. Antònia Mª Estarellas dóna les gràcies per la tramesa del
pressupost però diu que no s’han sentit convidats i qui decideix com gestionar
els doblers és l’equip de govern. Exposa que li sorprèn que s’hagi donat
participació a les entitats i que sap que el moment és difícil però sí que és
veritat que amb la despesa de personal no hi està d’acord ja que la considera
elevada. Assenyala que tots els grups a qui ella ha presentat els seus
pressuposts li han dit que era inadmissible mantenir la partida del personal i
que creu que són excessives les despeses dels alts càrrecs i del director de la
residència. Diu que no troba necessari mantenir les dedicacions exclusives, i
que no està d’acord amb el capítol dels alts càrrecs.
El Sr. Antoni Jaume assenyala que tenen clar que si volen mantenir els
serveis han de mantenir els sous i que no les volen baixar ni treure gent defora
i que s’ha de tenir en compte que dins els sous dels polítics hi ha també les
despeses de la Seguretat Social.
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, EPSM, PSIB-PSOE i
cinc abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova les següents
propostes:
“1.-Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Entitat per a 2.013, format pel
pressupost de l’Ajuntament i el pressupost del Patronat de la Residència per a Persones
Majors de “Cas Metge Rei”; Bases d'Execució, Plantilla de Personal, amb els annexos
corresponents, Estat de Consolidació, així com la relació de llocs de treball.
2.-Remetre aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva
publicació, obrint un termini de reclamacions de quinze dies hàbils a partir del dia
següent a la publicació de l'anunci sobre el BOIB perquè els interessats legitimats,
segons el que disposa l'art. 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del
Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius expressats a l’art.
170.2 de l’esmentat Cós Legal, puguin presentar reclamacions.
3.-Disposar que el Pressupost General quedarà definitivament aprovat en cas que
no es presentin reclamacions dins el termini esmentat al paràgraf anterior, d'acord amb
l'establert a l'art. 169 del R.D Legislatiu 2/2004.
4.-Remetre una còpia del Pressupost General, definitivament aprovat a

l'Administració de l'Estat i Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma per a la publicació del seu resum per
capítols”.
D’aquesta manera, el pressupost de 2013 i les plantilles de personal,
queden aprovades en la forma següent:
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2013
INGRESSOS
INGRESSOS 2013
Estat de consolidació
Pressupost 2013
A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes

1.987.694,73 €

2.Impostos indirectes

66.799,20 €

3.Taxes i altres ingressos

1.893.732,93 €

4.Transferències corrents

1.519.716,02 €

5.Ingressos patrimonials

230,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.Alienació d’inversions reals

0,00 €

7.Transferències de capital

0,00 €

9.Passius financers

23.132,67 €

INGRESSOS TOTALS
- Transferències internes

5.491.305,55 €
-75.000,00

TOTAL

5.416.305,55 €

DESPESES
DESPESES 2013

Estat de consolidació
Pressupost 2013

A) OPERACIONS CORRENTS
1.Despeses de personal

2.187.655,66 €

2.Despeses corrents en béns i serveis
2.210.801,65 €
3.Despeses financeres

99.557,47 €

4.Transferències corrents

666.490,37 €

5. Fons de contingencia
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.Inversions reals

163.466,35 €

7.Transferències de capital

75.197,96 €

9.Passius financers

88.136,09 €

DESPESES TOTALS

5.491.305,55 €
-75.000,00

- Transferències internes
TOTAL

5.416.305,55 €
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

INGRESSOS
Ingressos
CAPITOL

DENOMINACIÓ

Total
capítol

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes i altres ingressos

1.448.532,93 €

4

Transferències corrents

1.344.716,02 €

5

Ingressos patrimonials

6

Alienació d’inversions reals

0,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

9

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

DESPESES
Despeses
CAPITOL

DENOMINACIÓ

66.799,20 €

100,00 €

23.132,67 €
4.870.975,55 €

Total
capítol

Despesa de personal

1

1.987.694,73 €

1.793.399,70 €

Despesa corrents en béns i serveis
1.984.927,61 €

2
Despesa financera

3

Transferències corrents

4

Fons de contingencia

5

Inversions reals

6

99.357,47 €
666.490,37 €
0,00 €
163.466,35 €

Transferències de capital
75.197,96 €

7
Passius financers

9

TOTAL DESPESES

88.136,09 €
4.870.975,55 €

PATRONAT RESIDÈNCIA PERSONES MAJORS “CAS METGE REI”
INGRESSOS
Ingressos
CAPITOL

DENOMINACIÓ

Total

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes i altres ingressos

445.200,00 €

4

Transferències corrents

175.000,00 €

5

Ingressos patrimonials

6

Alienació d’inversions reals

0,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

9

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

capítol
0,00 €
0,00 €

130,00 €

0,00 €
620.330,00 €

DESPESES
Despeses
CAPITOL
1

DENOMINACIÓ

Total
capítol

Despesa de personal

394.255,96 €

Despesa corrents en béns i serveis
225.874,04 €

2
3
4
6

Despesa financera

200,00 €

Transferències corrents

0,00 €

Inversions reals

0,00 €

Transferències de capital
0,00 €

7
9

Passius financers

0,00 €

TOTAL DESPESES

620.330,00 €

PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT

PLANTILLA

GRUP

NIVELL

PLACES

VACANTS

1,1,- Secretària

A1

26

1

0

1,2,- Interventor

A1

26

1

0

A2

20

1

1

2,2,1,- Àrea Econòmica

C2

18

1

0

2,2,2,- Àrea Urbanisme

C2

16

1

0

2,2,3,- Àrea Serveis Generals

C2

16

3

1

2,2,4,- Auxiliar Secretaria

C2

16

1

0

3,1,1- Oficial policía

C1

18

1

1

3,1,1,- Cap

C1

16

1

0

3,1,2,- Policies

C1

14

8

0

3,1,3,- Policia turistica

C1

14

2

2

a) Personal funcionari

I.- Amb Habilitació de caràcter nacional

II,- Escala d'Administració General

2,1,- Subescala de Gestió

2,1,1, Cap d'Aàrea d'Urbanisme

2,2,- Subescala Auxiliar

III,- Policia Local

3,1,- Policia Local

PLACES
b) Personal Laboral

VACANTS

Capatàs

1

0

Oficial 1 era mercat

1

0

Oficial

1

1

Supervisora netejadores

1

0

Netejadores

4

Peó especialista

2

0

Peons

7

1

Peó mercat

1

1

Ordenança

1

0

Auxiliar Administratiu

1

0

Treballadora Social

1

0

1 (1/2 jornada)

Treballadora Familiar

3

0

Bibliotecària-Arxiivera-Dinamitzadora cultural

1

0

Ajudant biblioteca

1

0

Coordinadora escoleta municipal

1

0

Educadors escoleta municipal

8

0

Bidell escola

1

0

Dinamitzadora juvenils (A temps parcial)

2

0

Director escola de música

1

0

Professors escola de música

10

0

Coordinador àrea cultura

1

1

Ajudant esports

1

0

PERSONAL LABORAL RESIDÈNCIA

PLACES

VACANTS

Cuinera

1

0

ATS-DUE (1/2 jornada)

1

0

Auxiliar Infermeria

8

0

Bidell (porter)

1

0

netejadora

2

0

netejadora 1/2 jornada

2

2

Animadora socio-cultural

1

0

Ajudant cambrer

1

0

1

0

Supervisor cuiner

1

0

Personal eventual
Director residència

4.-AL.LEGACIONS REGLAMENT EMISSORA MUNICIPAL “RÀDIO
REBULL”
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que es tracta de dues
aportacions com ja va dir a la Comissió Informativa. Una consisteix en modificar
l’art. 2 del reglament per deixar-lo més obert i que hi hagi producció de Santa
Maria en altra llengua i que també es doni prioritat a música de Santa Maria
encara que no sigui en català.
La Sra. Batlessa proposa votar les al.legacions una a una.
El Sr. Antoni Jaume expressa que han estudiat les al.legacions del PP i
han presentat esmenes.
La Sra. Antònia Estarellas assenyala que els hi hagués agradat que els
hi ho haguessin enviat prèviament.
En relació a l’al.legació de l’art. 2.1 presentada pel PP que diu:
“A l’article 2, punt 1, on diu:
“L'idioma oficial i vehicular de l'emissora és el català”.
Proposem que digui:
“L’idioma oficial i vehicular de l’emissora és el català, per tant el 80% de la progamació
haurà de ser en català”.
El Sr. Antoni Jaume exposa que com s’indica al títol preliminar del
reglament, una de les finalitats de la ràdio és promocionar i protegir la llengua
catalana. Una de les maneres més efectives de promocionar i protegir una
llengua és l’ús d’aquesta per part dels qui no la parlen habitualment.
L’al.legació presentada pel Grup Municipal del Partit Popular ens pareix
encertada, ja que no podem fer enfora de la ràdio les persones que en aquests
moments no parlen el català o no es senten segurs amb el seu ús.
Diu que amb l’objectiu de que la ràdio també sigui un element integrador
de la nostra llengua pròpia, proposam afegir a l’al.legació presentada que en el
% de la programació que no sigui en català, durant el període d’emissió, els
col.laboradors hauran de comprometer-se en l’aprenentatge de la llengua
catalana, mijançant l’assistència a cursos, participació en programes com les
parelles lingüístiques, etc.
Expressa que l’esmena que presenten a aquesta al.legació és la
següent:
“L’idioma oficial i vehicular de l’emissora és el català, per tant el 80% de la
programació haurà de ser en català. En la programació on no s’utilitzi com idioma
vehicular el català, els seus col.laboradors hauran de participar en programes
d’aprenentatge de la llengua catalana”.
(En aquests moments de la sessió entra a la Sala el Sr. Alfonso Gómez
Rosselló).
Posada a votació aquesta esmena, és aprovada per unanimitat del
Consistori.
En relació a l’al.legació de l’art. 2.2, presentada pel PP, on diu:

A l’article 2, punt 2, on diu:
“Amb l’objectiu de fomentar la música en Català i la música feta a Santa Maria del
Camí, els programes que emetin música hauran de complir els següents mínims per
cada hora d’emissió:
a. Com a mínim 3 temes en Català.
b. Dels d’aquests 3 temes en Català , com a mínim 2 han d’estar produïts i/o
enregistrat en les Illes Balears i/o interpretats per grups de les Illes
Balears.
c. Dels d’aquests 2 temes en Català de les Illes Balears, com a mínim 1 ha
d’estar produït i/o enregistrat a Santa Maria del Camí i/o interpretat per
grups de Santa Maria del Camí”.
Proposem que digui:
“Amb l’objectiu de fomentar la música en Català i la música feta a Santa Maria del
Camí, els programes que emetin música hauran de complir els següents mínims per
cada hora d’emissió:
a. Com a mínim 3 temes en Català.
b. Com a mínim 2 han d’estar produïts i/o enregistrats en les Illes Balears i/o
interpretats per grups de les Illes Balears.
c. Dels d’aquests 2 temes de les Illes Balears, com a mínim 1 ha d’estar
produït i/o enregistrat a Santa Maria del Camí i/o interpretat per grups de
Santa Maria del Camí”.
El Sr. Antoni Jaume assenyala que com s’indica a l’exposició de motius una
de les finalitats de la ràdio és fomentar i promocionar la cultura pròpia del
municipi i de l’illa, endemés de promocionar i protegir la llengua catalana. A
conseqüència d’aquestes finalitats, no podem separar la promoció de la música
feta a Santa Maria del Camí, a la promoció de la música feta en català. En cap
moment el reglament impedeix que a la ràdio s’emetin temes musicals que no
siguin en català ni impedeix que s’emetin temes musicals que no siguin de
Santa Maria del Camí, per això, l’esmena seria rebutjar l’al.legació relativa a
l’art. 2.2 presentada pel PP.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que en el moment en que fan llengua
vehicular en català i posen un element integrador creim que fermam molt i que
una de les maneres d’enganxar gent a la nostra ràdio és precisament aprovant
la nostra al.legació.
El Sr. Guillem Ramis expressa que s’han de centrar en perquè volen la
ràdio. El fet és que hi ha moltes ràdios a Mallorca i que no troba que siguin una
eina útil. Diu que comunicacions n’hi ha massa, no es tracta de posar una ràdio
més sinó de posar-la per promocionar la nostra cultura.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que a vegades s’han d’unir diferents
aspectes perquè s’escolti i que creu que amb aquesta ràdio no tenen perquè
fermar-se tant en el tema de producció.
El Sr. Antoni Jaume assenyala que la normativa és per dur a terme el que
es diu al títol preliminar i que es tracta de mínims, no de màxims.
Posada a votació l’esmena consistent en rebutjar l’al.legació presentada pel
PP a l’art.2.2, és aprovada per set vots a favor, corresponents al PSM, EPSM i
PSIB-PSOE i sis vots en contra, corresponents als regidors del PP.

En relació a les al.legacions als arts. 5 i 12, que diuen:
A l’article 5, on diu:
“Per al compliment dels seus fins, correspon al Consell de la Ràdio:
1. El nomenament del coordinador/a de l'emissora.
2. La direcció i govern de l'emissora municipal.
3. La supervisió i aprovació dels plans d'actuació de l'emissora.
4. La promoció, gestió i aprovació de millores tècniques i d'obres, que puguin
resultar beneficioses per al millor funcionament de l'emissora.
5. Coordinar les relacions entre l'emissora i les institucions públiques i privades.
6. Proposar al Ple de l'Ajuntament les millores tècniques i les modificacions del
servei, relacionades amb les finalitats del consell”.
Proposem que digui:
“1.La direcció i govern de l’emissora municipal.
2.La supervisió i aprovació dels plans d’actuació de l’emissora.
3.La promoció, gestió i aprovació de millores tècniques i d’obres, que puguin
resultar beneficioses per al millor funcionament de l’emissora.
4.Coordinar les relacions entre l'emissora i les institucions públiques i privades.
5.Proposar al Ple de l'Ajuntament les millores tècniques i les modificacions del
servei, relacionades amb les finalitats del consell”.
A l’article 12, on diu:
“Sense perjudici de les funcions atribuïdes als diferents òrgans del Consell,
correspondrà en tot cas al Ple de l'Ajuntament:
1. La interpretació, modificació o extinció d'aquest reglament.
2. La determinació de les partides específiques que s‘hagin de consignar en el
Pressupost General de la Corporació, per al compliment dels fins propis de
l'emissora, com a conseqüència de les obligacions que, com a màxim es puguin
reconèixer i els drets que es prevegin liquidar durant el corresponent exercici.
3. Les atribucions derivades d'aquest reglament i de les lleis generals”.
Proposem que digui:
“Sense perjudici de les funcions atribuïdes als diferents òrgans del Consell,
correspondrà en tot cas al Ple de l'Ajuntament:
1. El nomenament del coordinador/a de l’emissora.
2. La interpretació, modificació o extinció d’aquest reglament.
3. La determinació de les partides específiques que s’hagin de consignar en el
Pressupost General de la Corporació, per al compliment dels fins propis de
l’emissora, com a conseqüència de les obligacions que, com a màxim es
puguin reconèixer i els drets que es prevegin liquidar durant el corresponent
exercici.
4. Les atribucions derivades d’aquest reglament i de les lleis generals”.

El Sr. Antoni Jaume expressa que creuen que la ràdio ha de ser
participativa, el fet que el nomenament del coordinador/a de l’emissora
correspongui al Ple pot implicar una politització de la ràdio, ja que es deixa
sense vot al representant de les entitats i al representant dels col.laboradors.

Amb l’objectiu de no polititzar el funcionament de la ràdio, i entenent que
la representació municipal està en el Ple, es proposa que el consell proposi el
coordinador/a i aquest hagi de ser ratificat pel Ple.
Així, assenyala que presenten les següents esmenes a les al.legacions
als arts. 5 i 12 presentades pel PP:
“Article 5.
Per al compliment dels seus fins, correspon al Consell de la Ràdio:
1. La proposta del coordinador/a de l’emissora al Ple.
2. La direcció i govern de l'emissora municipal.
3. La supervisió i aprovació dels plans d'actuació de l'emissora.
4. La promoció, gestió i aprovació de millores tècniques i d'obres, que puguin
resultar beneficioses per al millor funcionament de l'emissora.
5. Coordinar les relacions entre l'emissora i les institucions públiques i privades.
6. Proposar al Ple de l'Ajuntament les millores tècniques i les modificacions del
servei, relacionades amb les finalitats del consell.
Article 12. Sense perjudici de les funcions atribuïdes als diferents òrgans del Consell,
correspondrà en tot cas al Ple de l'Ajuntament:
1. La ratificació del coordinador/a de l’emissora proposat pel Consell de la Ràdio.
2. La interpretació, modificació o extinció d'aquest reglament.
3. La determinació de les partides específiques que s‘hagin de consignar en el
Pressupost General de la Corporació, per al compliment dels fins propis de
l'emissora, com a conseqüència de les obligacions que, com a màxim es puguin
reconèixer i els drets que es prevegin liquidar durant el corresponent exercici.
4. Les atribucions derivades d'aquest reglament i de les lleis generals”.

Aquestes esmenes s’aproven per unanimitat del Consistori.

5.-ORDENANÇA CONSUM.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Martí i aquesta exposa
que en aquests moments en què les famílies no arriben a fi de mes, estan a
l’atur i no poden pagar les hipoteques amb clàusules abusives, aquest
Ajuntament fa una proposta d’ordenança de consum. Diu que aquesta
ordenança es fa juntament amb l’associació de consumidors de les Illes
Balears i ha estat aprovada a altres municipis i suposa un pas més en l’ajuda a
famílies amb risc.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que ella no veu que es tracti d’una
plataforma per a gent que pugui tenir aquests problemes.
La Sra. Antonia Martí indica que l’Ajuntament recollirà les queixes i orientarà
sobre els serveis que existeixen.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que ella no ha entès aquesta
ordenança.
La Sra. Antonia Martí assenyala que tenen gent que demana que els
orientin sobre les clàusules abusives.
La Sra. Batlessa manifesta que es tracta de fer una passa més i fer pinya en
relació als consumidors més febles, intentar obrir una via de support de

diferents Ajuntaments per remetre a organismes les queixes i que
l’administració més propera pugui donar una mà a les persones més
desfavorides.
Continua dient que l’ordenança regula el marc competencial, el territori i que
no acceptaran queixes de veinats d’altres municipis. Diu que la feina es farà
aquí abaix.
La Sra. Antònia Estarellas exposa que ella no ho veu així.
La Sra. Batlessa manifesta que hi haurà un termini d’al.legacions.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de l’Ajuntament per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis
abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:
“1.-Aprovar inicialment l’ordenança de consum d’aquest Ajuntament, que es dóna
per reproduïda, tal com consta a l’expedient respectiu.
2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de
conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir
del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les
persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions,
objeccions i observacions que considerin pertinents.
3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el
termini indicat, entendre que queda definitivament aprovada aquesta Ordenança en funció
del previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicada íntegrament sobre el B.O.I.B i
transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es
modifiqui o derogui expressament.
4.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquesta Ordenança a la
Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al Consell de
Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a l'art. 113 de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears”.
6.-XARXA RAMON LLULL.
La Sra. Batlessa manifesta que al Ple del mes de gener s’adheriren a la
xarxa, llegint a continuació les propostes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si hi ha qualque aportació inicial.
La Sra. Batlessa contesta que els estatuts disposen que es farà mijançant
quotes però que en aquests moments no n’hi ha.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que creu que dupliquen entitats i
que no hi acaba de veure el sentit i que entén que és una continuació de l’altre
ple. Diu que a l’Ajuntament li costarà.
La Sra. Batlessa manifesta que serà en la mesura en què els socis
considerin adient.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de l’Ajuntament per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis

abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:
“1.-Ratificar l’acta fundacional i els estatuts de l’associació xarxa de municipis i
entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull.
2.-Nomenar la Sra. Magdalena Crespí Simón amb D.N.I 18.237.420-F com a
representant de l’Ajuntament a aquesta associació”.

7.-MOCIÓ BATLIA
RACIONALITZACIÓ
LOCAL.

AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA
I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ

La Sra. Batlessa llegeix el contingut de la moció.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que el seu grup hi està en
contra. Diu que no entén que això s’ajusti al plantejament. Assenyala que ningú
veu que el que es demana vagi en relació al que reflecteix la Llei. Continua
dient que no està d’acord en què se llevin administracions locals però que es
tracta d’un avantprojecte i que en aquests moments no es tracta de rebutjar
una norma que vol posar ordre. Expressa que creu que la norma no vol
controlar i que creu que el que és vol fer és una contenció de moltes coses i
que ella esperaria a veure cap on va.
La Sra. Batlessa manifesta que en relació a aquest avantprojecte ja hi ha
aspectes que han caigut, que neix de dalt cap abaix i hi havia fins no fa gaire
un consens. Diu que els municipis són les administracions més properes a la
gent i fins que surt la Llei hi havia un consens a gran escala on es pretenia
analitzar les competències i distribuir els recursos de manera igualitària.
Assenyala que això estava consensuat i que ara no es pot llevar autonomia ni
competències als Ajuntaments. Diu que s’hauria d’haver reconduït a partir dels
criteris d’abans.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que ella pensa que ara no és el
moment i que hi ha coses de la Llei que no estan mal pensades i que aquí es
rebutja tot.
La Sra. Batlessa manifesta que se suprimiran els serveis no rentables.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que està en contra amb els termes
en què està plantejada la moció.
El Sr. Guillem Ramis exposa que lleven competències als Ajuntaments i
que la moció està ben plantejada i que ho fan per fer mal a la població. Diu que
recentralitzar competències no du rés de bo.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que això ho diu el Sr. Ramis i
que sempre empra un to ofensiu. Expressa que una part de la Llei diu que
respectarà els Ajuntaments que facin els deures.
El Sr. Guillem Ramis indica que hi ha un atac a l’estat del benestar i una
iniciativa privatitzadora i que la Sra. Estarellas no ho vol veure.
La Sra. Antònia Estarellas li diu que el PP a l’Ajuntament té sis regidors i
EPSM sols un i que miri els vots que hi ha al darrera. Diu que no està d’acord
amb una moció que ho rebutja tot de pla.
La Sra. Batlessa manifesta que defensen competències dotades.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia és aprovat per set vots a

favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis vots en
contra, corresponents als regidors del PP, en els termes següents:
“Moció de Batlia.
D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim
local de les Illes Balears, es presenta al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí la
següent moció: Sobre l’avantprojecte de Llei per a la racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
Exposició de motius:
Atesa l’ofensiva de la Unió Europea amb la clara intenció de privatitzar els diferents
Serveis Públics per tal d’afavorir la iniciativa econòmica privada.
Atesa la iniciativa del Consell de Ministres de 15 de febrer de 2013, de presentació a
les Corts Generals d’un Avantprojecte de Llei per a la racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, que modificarà l’actual Llei de Bases de Règim Local, amb la
intenció de suprimir dels Ajuntaments les competències impròpies de Sanitat, Educació
i Serveis Socials.
Atès que les Administracions Locals, son amb diferència les que amb menys recursos
més serveis poden proporcionar a la ciutadania, son properes, obertes, sensibles a les
demandes i preocupacions de la gent i són les que més poden facilitar la participació de
la població en la presa de decisions.
Es proposa al ple el següent:
ACORD
1.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, rebutja la iniciativa recentralitzadora del
Consell de Ministres de 15 de febrer de 2013, que afebleix els Ajuntaments amb menys
competències, menys democràcia i menys finançament.
2.- Rebutgem l’ofensiva als Serveis Públics, a l’Estat del benestar i a la cohesió social i
que avui garanteixen els ajuntaments.
3.- Rebutgem la deslleialtat institucional amb la qual es planteja aquesta reforma, que
implica un atac a l’autonomia local, la limitació de competències municipals i el
desballestament de molts serveis bàsics d’Ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
4.- Demanam al Govern de les Illes Balears, una resposta clara de rebuig en contra
d’una reforma que vulnera el nostre Estatut d’Autonomia, obre la porta a suprimir els
municipis petits, prohibeix crear noves empreses públiques, dona 5 anys als Governs
Autonòmics per assumir els serveis de sanitat i educació que fins ara estaven en mans
dels Ajuntaments i 1 any per assumir les prestacions de serveis socials dels
ajuntaments”.

II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.-COMUNICACIONS DE BATLIA.
La Sra. Batlessa dóna a conèixer els decrets dictats des del darrer ple i
la Corporació es dóna per assabentada.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que no n’hi ha.

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
onze d’abril de dos mil tretze; de totes les quals coses, com a Secretària de la
Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

