ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE DIA 02-12-2015.
REGIDORS ASSISTENTS:

REGIDORS QUE HAN JUSTIFICAT LA SEVA ABSÈNCIA:

Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.
Sr. Miquel Niell Crespí.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sr. Ponç Vaquer Jaume.
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló.
Sr. Andreu Jaume Castañer.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sr. Jaume Martí Santandreu.
Sr. Gabriel Amengual Borrás.
Sr. José Maria Noguera Vert.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vint hores trenta minuts de dia dos de desembre de dos mil quinze, es
constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Batle, Sr. Nicolau
Canyelles Parets, 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 Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas. Assisteix
també la Interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu.
A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.
1.-PRESSUPOST 2016.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Regidor delegat d’hisenda i aquest
exposa que els pressuposts que avui es porten a Ple són objecte d’estabilitat
pressupostària i compleixen la regla de gasto, tenint un sostre de despesa de
l’1’3%, per davall l’1’8% permès per l’Estat. Diu que hi ha una contenció de la
despesa corrent, al.ludint també als convenis signats amb el Consell de
Mallorca.
Fent referència als diferents capítols de despeses assenyala que al
capítol primer s’incorpora l’1% d’increment marcat per Llei per al personal així
com la part restant de la paga extra del 2012 i que l’increment de les
retribucions dels òrgans de govern s’ha fet en base a l’exercici econòmic de
2015.
En relació al capítol segon, expressa que experimenta un increment de
l’1’44%.
El capítol tercer, destinat a l’abonament de la càrrega financera, decreix

un 44%, gràcies a les amortitzacions de diferents préstecs.
En quan al capítol quart, exposa que se reserva una transferència de
75.000 € per a la residència de Cas Metge Rei, davallant un 2’76% les
transferències a la Mancomunitat del Raiguer.
En relació al capítol de les inversions assenyala que davalla un 7’7% i es
destina sobretot a la rehabilitació de les instal·lacions esportives i arreglo de
l’immoble municipal de Ca’n Rafel. Expressa que també es contemplen
inversions de reposició a Cas Metge Rei.
Al capítol setè, indica que es detecta més amortització de capital, com és
lògic pel transcurs del temps.
Al·ludint a continuació als ingressos, diu que al capítol primer, ingressos
directes, no s’incrementa la pressió fiscal i hi ha una davallada de 200.000 €.
El capítol segon destinat als imposts indirectes assenyala que és
equivalent a 2015 i el tercer és lleugerament superior al del pressupost de
2015.
El capítol quart sofreix una davallada, com a conseqüència del retorn de
80.000 € a l’Estat.
Assenyala que en definitiva el pressupost de 2016 garanteix els serveis
bàsics i tots aquells serveis que l’Ajuntament ha de prestar als ciutadans,
ascendint el pressupost consolidat a 5.550.501 €.
A continuació pren la paraula el Sr. Andreu Jaume i assenyala que ell ja
va dir a la comissió informativa, que plantejaria una sèrie de qüestions.
Demana en primer lloc si realment són necessaris els 15.000 € que es
destinen per a la compra d’una furgoneta per a la residència de Cas Metge Rei.
El Sr. Miguel Niell contesta que aquesta furgoneta ja du 220.000
quilòmetres i es va pensar posar aquesta partida ja al principi per no haver de
fer trasvasaments entre partides ja que a finals d’any, degut al quilometratge,
s’haurà de canviar. Assenyala que de totes maneres, esperen una cita amb els
responsables de la Caixa per tal de veure si en poden pagar una part.
El Sr. Andreu Jaume expressa que precisament volien demanar si es
faran gestions en aquest sentit.
El Sr. Miguel Niell diu que en Serveis Socials, els hi han donat 6.000 €.
El Sr. Andreu Jaume exposa que els hi ha sorprès que amb productes
d’alimentació hi hagi uns 46.000 € i pico de menys, demanant si l’any passat es
va fer malament la previsió.
El Sr. Batle respon que segurament l’any passat no es va gastar tota la
partida.
El Sr. Andreu Jaume expressa que hi ha queixes dels aliments que se
serveixen a la residència i s’hauria de tractar de millorar així com també
analitzar aquesta partida.
El Sr. Miguel Niell indica que a la pràctica no ha canviat rés.
El Sr. Jaume Martí expressa que s’hauria de mirar en un balanç de
comptes ja que si se baixen 45.000 € i no 46.000 i pico com ha dit el Sr. Andreu
Jaume, ha de ser per alguna cosa.
El Sr. Andreu Jaume demana que són aquests 1900 € de medicaments.
El Sr. Batle diu que són per la part dels medicaments dels funcionaris
conveniats que abona l’Ajuntament.
El Sr. Miguel Niell diu que efectivament és així, que hi ha personal que
no entra a la Seguretat Social i si no se posàs aquesta partida no seria just.
En relació als 400.000 € per a edificis municipals, el Sr. Andreu Jaume

indica que els agradaria que s’especificàs que són per a l’immoble municipal de
Ca’n Rafel.
Continua dient que les despeses diverses pugen quasi a 7.000 € i la xifra
és diferent a la de l’any anterior.
El Sr. Ponç Vaquer expressa que es tracta d’una despesa de difícil
enquadre i que es deixa aquesta partida un poc oberta per a despeses que no
tenen un enquadre concret. Assenyala que es tenen totes les factures que van
a aquesta determinada partida.
El Sr. Andreu Jaume exposa que la partida destinada a treballs realitzats
per empreses també és com a molt oberta.
El Sr. Ponç Vaquer exposa que a vegades la concreció és mala de fer.
El Sr. Andreu Jaume demana a què es destinaran els 90.000 €
pressupostats d’inversió al camp d’esports.
El Sr. Ponç Vaquer diu que aniran destinats a la coberta del pavelló,
l’adequació de les pistes de tennis i si en sobren, aniran per a les pistes de
bàsket exterior i es farà un repàs de la canalització de les dutxes.
Expressa el Sr. Andreu Jaume que veuen que queda igual el tema de les
subvencions i en relació a les festes, s’ha pressupostat per Santa Margalida
52.000 €, pujant 30.000 € respecte a l’any passat.
El Sr. Batle manifesta que no vol dir que se gasti tot i que potser l’any
passat es gastàs més.
La Sra. Mª Magdalena Borrás indica que ella ja no du les festes.
La Sra. Victoria Pons assenyala que aquests doblers podrien passar
d’unes festes a altres i si sobren, aniran a altres festes.
El Sr. Andreu Jaume diu que hi ha 30.000 € més sols per Santa
Margalida.
Continua dient si, en relació a la minva de la Mancomunitat del Raiguer,
no s’han plantejat que repercutís als contribuents en el rebut de fems.
El Sr. Batle manifesta que no s’ha previst i que els Srs. Regidors saben
que s’està pendent de fer la comissió de fems. Diu que s’han llevat partides a la
Mancomunitat que no són tan necessàries i que es podria tractar d’una minva
del rebut de fems però que es tracta d’una quantitat petita. Assenyala que
seran els tècnics qui presentaran els plecs de la contractació.
El Sr. Andreu Jaume expressa també que ja digueren que es corregís el
nom d’un regidor i que no s’ha fet. La Sra. Interventora diu que es corregirà.
El Sr. Andreu Jaume demana que si no s’hagués pogut crear qualque
lloc de feina ja que no s’ha arribat al sostre pressupostari.
El Sr. Batle manifesta que sols es poden crear en casos molt justificats,
com per exemple, la policia.
El Sr. Andreu Jaume expressa que troben que aquests pressuposts són
molt continuistes i que quan es dóna l’ordre per elaborar-los, s’haurien de poder
reunir els diferents grups municipals i fer suggeriments.
A continuació el Sr. Jaume Martí exposa que aquest ple s’ha fet avui en
deferència al Sr. Ponç Vaquer ja que si s’hagués fet abans no hi hagués pogut
assistir per motius de viatge i que no entén que ara manqui un regidor del PP
en un ple tan significatiu.
El Sr. Andreu Jaume diu que aquest regidor ha hagut de viatjar per
motius de feina i que ha avançat la tornada per poder assistir i que ja ha
justificat l’absència.
El Sr. Jaume Martí exposa que vol donar rellevància al tema de la

participació. Diu que llevat del Sr. Ponç Vaquer, ni la regidora Marilena Borrás
ni el regidor Miguel Niell han sabut contestar a dues preguntes que se’ls hi ha
fet. Assenyala que el pressupost ha de ser participatiu i que la participació ha
de començar pel propi equip de govern i després fer-ho extensiu.
Expressa que hi ha un romanent de 400.000 € i si aquest existeix,
demana per què es puja el pressupost. Continua dient que l’any passat també
hi havia la subvenció de Mallorca rural.
El Sr. Batle diu que enguany no hi és.
El Sr. Jaume Martí expressa que si és veritat que han sobrat molt de
doblers, s’hauria d’analitzar i que a ell també li han arribat queixes pel menjar
que se serveix a la residència. Demana tot seguit, per què l’any passat es
posaren 1.000 € en infraccions de circulació i ara 50.000 € en multes.
El Sr. Ponç Vaquer assenyala que s’ha fet damunt lo ingressat.
La Secretària i la Interventora assenyalen que es deu al conveni signat
amb l’ATIB, cosa que ratifica el Sr. Batle.
El Sr. Andreu Jaume diu que fa anys que se signà aquest conveni.
El Sr. Batle diu que és el resultat del conveni signat amb l’ATIB.
El Sr. Jaume Martí assenyala que en relació a serveis públics, de 1.000
€ en comunicacions es puja a 26.000 €.
El Sr. Batle manifesta que es tractava d’una partida oberta i ara se la
dota en base al que s’ha analitzat i vist.
El Sr. Jaume Martí també indica que li agradaria que els 400.000 € per a
edificis públics es concretàs en que són per a l’immoble municipal de Ca’n
Rafel.
El Sr. Batle manifesta que la coberta d’aquest edifici passa per ull i que
l’arquitecte ha dissenyat el projecte i que s’ha de tenir en compte que dins el
pressupost no sols hi ha l’obra, sinó el benefici industrial, les despeses
generals i l’IVA.
El Sr. Jaume Martí expressa que en relació a que siguin uns pressuposts
participatius, s’hauria de fer una previsió per a l’any que vé de fer una partida
de participació 100% ciutadana, com han fet altres pobles com Binissalem o
Algaida i després mirar com es pot destinar.
A continuació pren la paraula el Sr. Gabriel Amengual i expressa que a
ell també li preocupa la partida destinada a alimentació a la residència i que en
relació al demés, ja s’ha dit tot.
El Sr. Batle manifesta que quan fan el pressupost, tenen un regidor
d’hisenda a propòsit per això i la resta de l’equip de govern fa suggeriments,
informant les tècniques com reflexar-ho damunt el pressupost.
El Sr. Jaume Martí expressa que si ell tengués una regidoria concreta
voldria conèixer en tot moment el seu pressupost.
El Sr. Batle manifesta que hi ha superàvit, la qual cosa indica que no el
gestionen tan malament.
El Sr. Jaume Martí indica que això no té a veure amb el que ha dit.
El Sr. Andreu Jaume diu que la Batlia dóna l’ordre pel setembre de què
s’elabori el pressupost i que els hi agradaria que quan es donàs aquesta ordre
se’ls avisàs.
El Sr. Batle diu que se passaran els pressuposts tot d’una en tenir-los.
La Sra. Teresa Cañellas demana al Batle que entén per pressuposts
participatius, tot diguent que això suposa la participació de tots en fer-los.
El Sr. Batle contesta que es recolliran totes aquestes idees.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, s’obtenen sis vots a favor,
corresponents als regidors de Més per Santa Maria i sis vots en contra,
corresponents als regidors del PP, PSOE-PSIB i Movem Santa Maria.
Posat de nou a votació aquest punt de l’ordre del dia a tenor de
l’assenyalat a l’art. 94.2 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de
règim local de les Illes Balears, s’obtenen sis vots a favor, corresponents als
regidors de Més per Santa Maria i sis vots en contra, corresponents als
regidors del PP, PSOE-PSIB i Movem Santa Maria; per la qual cosa, al persistir
l’empat, queden aprovades amb el vot de qualitat del Sr. Batle les següents
propostes:
“1.-Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Entitat per a 2016, 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, tal com
consten a l'expedient respectiu.
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”.

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per
acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores deu minuts de dia dos de
desembre de dos mil quinze; de totes les quals coses, com a Secretària de la
Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

