ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 17-11-2016.
REGIDORS ASSISTENTS:

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

A les dependències municipals de Ca S’Apotecari de Santa Maria del
Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores de dia desset de novembre de dos mil
setze, es constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Batle, Sr.
Nicolau Canyelles Parets, 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. Nicole Cazacu Cazacu.
En primer lloc, es fa un minut de silenci pel darrer cas ocorregut de
violència de gènere. El Sr. Batle manifesta el seu pesar, expressant que espera
que no tornin a passar fets com a aquest.
Tot seguit, dóna la benvinguda a la Sra. Secretària, per la seva
reincorporació després de la baixa soferta. Aquesta agraeix les paraules del Sr.
Batle.
A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.

1.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA SERVEI RECOLLIDA
FEMS I EL SEU TRACTAMENT, TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT.
El Sr. Jaume Martí demana que passa amb l’acta de la sessió anterior.
El Sr. Batle manifesta que degut a problemes tècnics no està feta però
que se durà al proper Ple.
El Sr. Batle se refereix al contingut de les propostes i assenyala que la
Mancomunitat del Raiguer té previst el mes d’abril de 2017 implantar la bossa
vermella per a la recollida del rebuig.
Manifesta que la implantació d’aquesta bossa suposa el modificar un
parell de punts de l’ordenança vigent; així hi haurà una part fixa a la taxa i una

part variable, que quedarà fixada en funció del nombre de bosses vermelles
que s’adquireixin. Expressa que, d’aquesta manera, el cànon variarà depenent
de la implicació de cada ciutadà i que tothom estarà obligat a treure el rebuig
en bossa vermella i així s’haurà de fer també als punts verds.
Manifesta que l’Ajuntament donarà gratuïtament a cada habitatge vint
bosses vermelles per utilitzar durant l’any.
Es refereix a continuació a l’informe dels tècnics de la Mancomunitat del
Raiguer i expressa que gràcies a aquest sistema es pot baixar la taxa de fems
en un cinc per cent i que en funció del resultat, inclús es podria baixar més.
El Sr. Andreu Jaume demana pel rodet de bosses vermelles.
El Sr. Batle manifesta que aquest rodet de vint bosses vermelles es
donarà gratuïtament a cada habitatge cada any i que amb aquest sistema, del
que es tracta és d’incentivar el reciclatge, de manera que el ciutadà que ho faci
bé, pagarà menys que el que ho faci malament.
Assenyala que si aconsegueixen que el rebuig disminueixi, l’Ajuntament
haurà de pagar menys. Expressa que l’any que vé tendran nombres reals i es
podrà veure si es poden davallar més les taxes.
També assenyala que les bosses portaran els logos de la Mancomunitat
i de tots els pobles que la integren i que d’aquesta manera s’ha aconseguit un
preu més barat.
El Sr. Andreu Jaume exposa que essent que ja està creada la comissió
de fems, hagués agradat al seu grup que tots aquests temes s’haguessin parlat
en primer lloc a l’esmentada comissió.
El Sr. Batle manifesta que aquest tema vé determinat per a tota la
Mancomunitat i que després es convocarà la comissió de fems i es podrà
estudiar tot.
El Sr. Andreu Jaume expressa que a l’informe de la Mancomunitat es diu
que “s’aplica el temps destinat al servei de recollida per a cada municipi com a
únic criteri per a la distribució de les aportacions econòmiques municipals
destinades a pagar les mensualitats a la concessionària de la recollida de
residus urbans”.
El Sr. Batle manifesta que efectivament el temps del servei de recollida
determina l’aportació econòmica municipal.
El Sr. Andreu Jaume exposa que el seu grup creu que tot el que sigui
arribar a un reciclatge màxim i contaminar el menys possible és positiu i amb la
baixada de les taxes la gent se motiva però que s’abstendran a la votació
perquè encara que estiguin d’acord amb el contingut, els hi hagués agradat
tenir més informació.
El Sr. Jaume Martí expressa que ho troba un tema molt complicat fent
números molt simples. Diu que la idea és que la gent recicli més.
El Sr. Batle manifesta que la idea és que si malgastes les bosses
vermelles, hauràs de pagar.
El Sr. Jaume Martí indica que el 5% de rebaixa de les taxes no serveix
de rés si has d’emprar més de vint bosses vermelles durant l’any.
El Sr. Batle assenyala que si es treu el rebuig amb bosses que no siguin
les vermelles oficials, se posaran sancions.
El Sr. Jaume Martí demana qui farà el procediment sancionador;
contestant-li el Sr. Batle que la Mancomunitat.
Segueix dient el Sr. Batle que l’estudi de la Mancomunitat parla d’una
estimació de recollida de residus i que hi ha una partida destinada a

comunicació i seguiment, que augmenta molt. Manifesta que hi haurà dues
persones que vigilaran que es faci bé i que hi ha onze mil euros més per fer
aquest control i seguiment.
El Sr. Jaume Martí exposa que en un principi Binissalem venia les
bosses més cares del que es preveu a Santa Maria del Camí però que ara no
cobren rés perquè no en venien i que del que és tracta és de saber què pot fer
Santa Maria.
El Sr. Batle manifesta que en tenir dades reals s’ho podran plantejar i
que el que va passar a Binissalem és que davallà molt el rebuig i pogueren
regalar les bosses. Diu que Santa Maria ara comença i que si el tema funciona,
se pot estudiar.
El Sr. Jaume Martí diu que ell no s’oposarà però que no ho acaba de
tenir clar.
El Sr. Gabriel Amengual assenyala que el seu grup està a favor del
reciclatge però que el 54% de residus no són reciclables. Continua dient que la
taxa de fems baixarà un 5% però que tenint en compte el preu de les bosses i
les que serà necessari comprar, tot plegat farà que s’augmenti el preu i no
afavorirà el reciclatge. Assenyala igualment que se posiciona en la línia del Sr.
Andreu Jaume pel que fa a la comissió de fems.
El Sr. Batle manifesta que està content de què el grup de Movem Santa
Maria estigui a favor del reciclatge i què s’ha de saber que el que no es pot
reciclar, es pot dur al punt verd. Expressa que hi ha gent que no vol reciclar i
que si es donen bosses vermelles cada setmana, no es premia el reciclar i
precisament del que es tracta és de fomentar el reciclatge.
El Sr. Gabriel Amengual assenyala que una forma de premiar, seria
donar 52 bosses.
La Sra. Margalida Bonet, regidora de Medi Ambient, expressa que
realment no sap d’on se treu el Sr. Gabriel Amengual que el 54% de residus no
són reciclables ja que hi ha coses que es poden gestionar d’altres formes. Així,
per exemple, els aerosols, que s’empren molt, no van a rebuig; la brutor dels
cans es pot treure els dies que es treuen els bolquers etc. Exposa que la bossa
de rebuig no fa olor si es recicla bé i que es pot tenir per exemple, quinze dies
dins l’habitatge.
El Sr. Batle manifesta que en tenir els resultats del primer trimestre, ho
analitzaran i que espera que aquest tema funcioni.
El Sr. Gabriel Amengual repeteix el que ha dit amb anterioritat.
El Sr. Andreu Jaume demana per la recollida de ferralla.
El Sr. Batle contesta que aquesta seguirà igual.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per sis vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria, un vot
en contra del regidor de Movem Santa Maria i sis abstencions, corresponents
als regidors del PP i PSOE-PSIB, aprova les següents propostes:
"1.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
per la prestació del servei de recollida de fems i el seu tractament, transferència i transport, en el
sentit següent:
a) Pel que fa a l’Article 2n.-Fet imposable
.............

“4. La taxa es desglossa en dos conceptes principals. Per una banda una part fixa
per cobrir principalment els costs fixos del servei de recollida, transferència i
tractament final de residus urbans i una part variable que pretén distribuir el cost
de l’eliminació del rebuig de forma variable depenent de la quantitat de rebuig
que generi cada subjecte passiu. Es pretén d’aquesta manera incentivar la
correcta separació de les fraccions dels residus urbans i complir amb un principi
general de “qui més genera més paga”, de forma que els subjectes passius que
generin més rebuig paguin més que els que generin menys, repercutint d’aquesta
manera una part del cost de l’eliminació del rebuig en qui ho ha generat.”
b) Pel que fa a l’Article 4t.-Responsables.

………..
“3. Els usuaris del servei estaran obligats a dipositar la fracció rebuig dins bosses
estandarditzades per al rebuig aprovades per l’Ajuntament.
4.Per facilitar la distribució de les bosses estandarditzades l’Ajuntament podrà
signar convenis o acords de col·laboració amb empreses locals, on es detallaran
les condicions d’ingrés, cessió de bosses i altres aspectes que considerin
convenients. En aquest cas, els empresaris també actuaran d’obligats al
pagament com a deutors principals de la corresponent part variable de la taxa.”
c)

pel que fa a l’Article 6è.-Quota tributària.
.........................
1.-La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i la destinació dels immobles. La part variable de la quota dependrà del
nombre de bosses de fems utilitzades per al rebuig. Les úniques bosses que podran lliurar-se per
a la recollida d’aquesta fracció seran autoritzades per a l’Ajuntament per a ús específic. Aquesta
part de la taxa es pagarà en adquirir les bosses. La quota de la taxa serà el preu d’aquestes bosses
estandarditzades. En el cas de negocis grans productors de rebuig dins del casc urbà existirà la
possibilitat de dipositar el rebuig directament en contenidors sense bossa estandarditzada si
l’ajuntament així ho aprova en cada cas”
2.-A aquest efecte, s’aplicarà:
Part fixa de la taxa
Quadre de tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de residus urbans

Total € taxa fixe
Vivendes unifamiliars ubicades dins el casc urbà (per unitat i any)

170,48 €

Vivendes unifamiliars ubicades fora del casc urbà (per unitat i any)

126,54 €

Restaurants de més de 100 places

2.185,64 €

Restaurants de primera

961,68 €

Restaurants de segona

655,70 €

Bars de primera

655,70 €

Bars de segona

524,56 €

Supermercats fins a 150 m2 (euros/m2 de superficie)

5,46 € /m2 de superfície

Supermercats a partir de 150 m2 (euros/m2 de superficie)

10,91 € /m2 de superfície

Hotels i allotjaments

131,14 € per cada plaça

Indústries, comerços, tallers i en general qualsevol activitat econòmica no
2.185,64 €
descrita en els apartats anteriors de més de 14 treballadors
Indústries, comerços, tallers i en general qualsevol activitat econòmica no
descrita en els apartats anteriors de 5 a 14 treballadors
961,68 €
Indústries, comerços, tallers i en general qualsevol activitat econòmica no
descrita en els apartats anteriors de menys de 5 treballadors i altres activitats.
251,34 €
Locals sense ús ni activitat

107,10 €

Vivenda turística o vacacional
- dins el casc urbà (per unitat i any)
- fora del cas urbà (per unitat i any)

170,48€ +10€/plaça
126,54€ + 10€/plaça

Part variable de la taxa
1. Recollida amb bossa estandarditzada.
Preu de la bossa estandarditzada per al rebuig:
Bossa domèstica (10-20l litres): 0,75€ la unitat
Bossa grossa (30-50l):
3€ la unitat.
Les bosses estandarditzades se podran adquirir al Registre de l’Ajuntament, en horari d’oficina.
L’Ajuntament facilitarà gratuïtament 20 bosses domèstiques per vivenda, a l’inici de la
implantació de la recollida amb bossa estandarditzada.
2. Recollida a través de contenidors estandarditzats
Per els establiments comercials en nucli urbà que així ho sol·licitin serà aplicable una taxa per
contenidor autoritzat a recollir una vegada per setmana computable a raó de:
 130€ per contenidor de 120l
 250€ per contenidors de 240l
 550€ per contenidors de 800l
Aquesta quota es cobrarà anualment junt amb el rebut de la part fixe de la taxa.
3. Recollida en el punt verd i/o àrea d’aportació
3.1 Tots els usuaris hauran de depositar la fracció de rebuig al punt verd i/o a l’àrea d’aportació
en bosses estandarditzades.
3.2 Les fraccions de residus especials que tinguin un preu especial de tractament com siguin
runes, enderrocs, neumàtics, electrodomèstics, residus amb amiant... que siguin recollits al punt verd
tindran una tarifa específica resultant d’aplicar en cada moment al cost del tractament un coeficient del
1’2.
Aquestes tarifes s’exposaran en lloc visible del punt verd i s’abonaran a la Tresoreria municipal.”
d) Pel que fa a l’article 7è.-Meritació.
.............................

“ 3. Pel que fa a la part variable de la taxa, aquesta es meritarà en el moment
de la posada a disposició del subjecte passiu de la bossa estandarditzada.. En
el cas de que la recollida es faci mitjançant contenidors estandarditzats

mitjançant autorització de l’ajuntament, la meritació tindrà lloc en el mateix
moment que la part fixa i en les mateixes condicions”.
4. Les quotes fixes i les variables per contenidor assenyalades tenen caràcter irreductible i anual”

2.- Publicar aquest acord al BOIB perquè durant el termini de trenta dies els
interessats puguin examinar l’expedient i efectuar les reclamacions que considerin
pertinents, de conformitat amb l’establert a l’art.17.2 del R.D.L 2/2004 de 5 de març,
pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3.-Disposar que aquesta modificació entrarà en vigor un cop publicada íntegrament
sobre el B.O.I.B i regirà mentres no es modifiqui o derogui expressament”.

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

1.-COMUNICACIONS BATLIA.
El Sr. Batle dóna a conèixer els decrets dictats des de la darrera sessió
plenària i la Corporació se’n dóna per assabentada.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

a)PP: El Sr. Andreu Jaume exposa que han vist publicat a la premsa que
se crearia el centre de dia.
El Sr. Batle manifesta que al pressupost d’enguany hi ha una partida de
400.000 € per a aquesta finalitat. Assenyala que hi va haver una reunió amb la
Consellera i aquesta va expressar que aportarien una ajuda econòmica per a
l’equipament i d’altres.
b)PP: El Sr. Andreu Jaume demana per la Comissió d’ús d’espais.
El Sr. Batle assenyala que es convocarà.

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 quaranta minuts de dia
desset de novembre de dos mil setze; de totes les quals coses, com a
Secretària de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

