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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 

L'AJUNTAMENT EN PLE DIA  01-08-2011. 
 
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. José Serra Matas. 
-  Sr. Alfonso Gómez Rosselló. 
-  Sra. María Teresa Cañellas Ramón. 
-  Sra. Ana María Coll de Oleza. 

 
REGIDORS QUE HAN EXCUSAT 
LA SEVA PRESÈNCIA:  

 
- Sr. Andrés Jaume Castañer. 

      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 primer d´agost 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.-PRESSUPOST GENERAL DE L´ENTITAT PER A 2011, FORM AT PEL 
PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT I EL PRESSUPOST DEL PATR ONAT 
DE LA RESIDÈNCIA PER A PERSONES MAJORS DE “CAS METG E REI”.  
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La Sra. Batlessa comença donant les gràcies a tots els assistents per la 
seva presència a aquest Ple extraordinari i a continuació dóna la paraula al Sr. 
Antoni Jaume. 

 
El Sr. Antoni Jaume, comença donant les gràcies a tot el personal de 

l´àrea d´economia i hisenda de l´Ajuntament per la feina que han fet, a 
continuació passa a explicar, amb l´ajuda d´un “Powerpoint”, el pressupost 
consolidat de la residència “Cas Metge Rei” i de l´Ajuntament. En primer lloc diu 
que en total hi ha uns ingressos de 5.125.000 € i unes despeses de 4.985.000 
€, comenta que existeix aquesta diferència per la transferència que es va fer a 
la residència.  

 
En primer lloc explica el pressupost de la residència, desglossant en 

capítols i donant les xifres tant dels ingressos com de les despeses; els 
ingressos son bàsicament el Capítol III que es correspon amb les taxes que 
paguen els usuaris de la residència, més les transferències del Capítol IV, que 
bàsicament són les que vénen en virtut de l´acord amb la Conselleria d´Afers 
Socials i Immigració del Govern de les Illes Balears, més les transferències del 
nostre propi Ajuntament, segueix desglossant aquests capítols. 

 
 En quant a les despeses, Capítol I i Capítol II, corresponen a personal i 

despeses corrents pel manteniment del servei, a continuació els desglossa. 
 
Comenta que hi ha una diferència del 6´41% amb el pressupost del 2010 

i que es redueixen en un 0´76% les despeses. 
 
Passa a explicar el pressupost de l´Ajuntament. Comenta que, en relació 

als ingressos, bàsicament augmenten el capítol I que son els impostos directes 
i el capítol III que són les taxes i els serveis que ofereix l´Ajuntament. 
Comparant els impostos directes amb l´any anterior els ingresos s´incrementen 
un 2´73% en canvi és redueixen quasi un 50% els ingressos per impostos 
indirectes.  

 
El capítol III, taxes i altres ingressos per part de l´Ajuntament, aquest 

s´incrementa un 10%. Comenta que baixa la taxa de fems. 
 
La Sra. Antonia Estarellas demana si aquesta baixada és conseqüència 

de que hagin baixat les tones. 
 
El Sr. Antoni Jaume contesta que és deu  a un error en el cobrament de 

les taxes de fems.  
 
El capítol IV baixa un 13%, bàsicament és perquè la liquidació que els hi 

havia fet l´Estat va esser superior a la que pertocava i han de tornar diners a 
l´Estat durant 48 mesos. 

 
A continuació es refereix al capítol de despeses i comenta que la majoria 

de despeses corrents disminueixen i passa a desglossar-les. En relació al 
capítol I, despeses de personal, es manté el descompte del sou del 5%. 
Aquesta disminució al pressupost és del 2´7% i no del 5% perquè es  
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necessitava més personal i hi ha una diferència respecte al 2011. 

 
Referent al capítol II, les despeses de béns corrents incrementen un 

9´25% respecte al pressupost anterior. 
 
Les despeses financeres del capítol III disminueixen, concretament un 

69%, perquè s´ha acabat de pagar un préstec i enguany n´acaben dos més.  
 
Les transferències corrents, també disminueixen, així com també 

disminueixen les inversions reals, que són les que ja estaven pactades, en 
aquest cas disminueixen un 57%. 

 
Tot seguit el Sr. Antoni Jaume llegeix les inversions que s´han fet, 

enllumenat plaça Nova, Pla d´Obres i Serveis del cementiri, carrers i camins, 
equipament rehabilitació institut, equipament de Ca s´Apotecari, substitució 
parcial de la xarxa d´aigua potable, tancament edifici escola municpal, obra 
complementària de l´escoleta  municipal, punt verd de Sa Voltadora, diu que en 
línies generals aquestes són les inversions. 

 
La Sra. Antonia Estarellas demana, a que es refereix obra 

complementària a l´escola municipal. 
 
La Sra. Batlessa contesta que es tracta d´un suplement i que la 

documentació es troba dins l´expedient. 
 
La Sra. Antonia Estarellas demana a que es refereix la partida de 11.000 

€ destinada a lloguer de cultura. 
 
La Sra. Batlessa diu que en aquest moment no se´n recorda i que ho 

haurien de mirar. 
 
La Sra. Antonia Estarellas comenta que ja figurava en el pressupost de 

2010. 
 
La Sra. Batlessa contesta que en el 2010 hi havia llogat un pis, però que 

ara ja no està llogat, diu que ho revisaran però que s´ha d´aprovar el 
pressupost. 

 
La Sra. Interventora comenta que aquesta partida la poden passar a 

despeses diverses. 
 
La Sra. Batlessa proposa incrementar de 10.000 € a 21.000 € la partida 

de despeses diverses per quadrar el pressupost i que abans de posar a votació 
el pressupost es posarà a votació fer aquest canvi. 
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La Sra. Antonia Estarellas comenta que en el pressupost de 2010 hi 

havia previst uns ingressos d´uns 600.000 € en concepte de les tombes de la 
nova ampliació del cementiri, en el registre es veu que hi ha una modificació 
però no veig que en 2011 hi hagi una previsió d´interés, demana si s´ha 
comptabilitzat dins el 2010. 

 
La Sra. Interventora respon que està generat, la part que corresponia al 

segon i tercer pagament està generat en el 2011 i per tant no figura en el 
pressupost. 

 
La Sra. Antonia Estarellas demana quin ha estat realment l´ingrés per les 

tombes. 
 
La Sra. Interventora diu que la previsió són uns 437.000 €, està generat i 

que hi ha dues partides, una incorporació de romanent corresponent al primer 
pagament de l´any passat que són uns 166.000 € i la diferència que ha quedat 
s´ha generat. 

 
La Sra. Antonia Estarellas passa a demanar sobre les subvencions, diu 

que totes les entitats estan igual, que no s´han cobrat les del 2010 i que no es 
contemplen aquestes en el pressupost del 2011, vol saber si es donen per 
perdudes. 

 
La Sra. Batlessa respon que no, es pot obrir un període, avisant a totes 

les entitats i donar-los un temps perquè presentin les factures del 2010. 
 
La Sra. Antonia Estarellas demana si hi ha previsió per fer-ho. 
 
LaSra. Batlessa contesta que per poc que es pugui es farà. 
 
La Sra. Antonia Estarellas comenta que en el pressupost també 

augmenta la partida destinada a treball a empreses, demana si es que 
s´augmenta el treball a empreses o es paguen factures endarrerides. 

 
La Sra. Batlessa contesta que no es donen més feines, es tracta 

d´inversions que ja estaven adjudicades. 
 
La Sra. Antonia Estarellas demana si hi són totes. 
 
La Sra. Interventora respon que tot està comptabilitzat  i que quan es fa 

el pressuost s´han d´incorporar. 
 
A continuació la Sra. Antonia Estarellas demana si ha arribat la 

transferència de la Conselleria de Benestar Social a la residència. 
 
La Sra. Interventora contesta dient que està facturat al dia, però que hi 

ha un endarreriment de quasi vuit mesos. 
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La Sra. Antònia Estarellas diu que ara passarà a comentar la part política 

del pressupost. Comença exposant que el pressupost de l´Ajuntament es 
redueix un 16% respecte al pressupost del 2010, disminueixen les inversions, 
cosa normal dintre de la situació actual i que la residència que pràcticament 
igual. Segueix dient que el seu partit veu que la partida de proteccions socials 
queda igual, que només puja la part d´educació i és per les obres a l´escola  
perquè sinó també es reduiria, baixa cultura, baixa joventut, en resum 
disminueix tot menys festes i subvencions que queden igual que el 2010, 
malgrat aquestes encara no s´han cobrat. 

 
Veuen que aquest Ajuntament té un pressupost, deixant la residència a 

part, de quasi 4.500.000 €, dels quals 2.194.000 € són de personal, estam 
parlant d´una factura real de 3´8 millions. Hi ha 3 dedicacions exclusives a 
l´Ajuntament, més el director de la residència, és a dir 4 dedicacions exclusives 
ja que el director de la residència és un carrec de confiança i cobra més que la 
Batlessa. S´està generant un conflicte dins la residència que no es resol. 
Aquestes 4 dedicacions exclusives suposen 128.000 € més la seguretat social, 
això suposa 171.000 € en dedicacions exclusives, afirma que ho poden dir com 
vulguin però en aquest moment no hi ha cap Ajuntament de les característiques 
del de Santa Maria amb 3 dedicacions exclusives; en una altre moment es 
podia entendre, però en aquest moment no, i més quan totes les partides han 
baixat. Tenim problemes d´instal.lacions esportives i una dedicació exclusiva 
menys ja ho arreglaria, no s´entén dins la conjuntura actual i que el Partit 
Popular votarà en contra. No pot esser que en aquest moment d´austeritat es 
mantenguin 3 dedicacions exclusives, han baixat un poc per aplicació de la llei 
en la baixada de sous, però no creuen justificada aquesta despesa de 170.000 
€. 

 
La Sra. Batlessa contesta que a ella no li surten aquestes quantitats. 

 
La Sra. Antonia Estarellas diu que ha fet el càlcul sobre 1 any sencer i li 

surten 91.000 €, als que s´han de sumar el director de la residència. 
  

La Sra. Intrventora comenta que falta la Seguretat Social. 
 

La Sra. Batlessa respon que ha multiplicat la nòmina d´un mes per 14 i 
les tres dedicacions exclusives li surten uns 70.000 € a les que han d´afegir uns 
17.000 € en concepte de Segureta Social, IRPF, i que surten uns 90.000 €, tot 
això sense contar el director de la residència. Argumenta que el volum de feina 
és el que és, si bé és cert que tenen un pressupost de 4 millions d´euros, però 
tenen assumits molts de serveis, com per exemple aigua, escoleta, residència, 
són serveis que altres Ajuntaments no tenen o els tenen en concessió. Afirma 
que les seves dedicacions exclusives són baixes i que per exemple, la Sra. 
Antonia Estarellas, com a directora general guanya 51.000 €. 
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La Sra. Antonia Estarellas contesta que ella gestiona 25 millions d´euros. 
 
La Sra. Batlessa li diu que també té molt més funcionaris fent feina i que 

ella ha de gestionar tot un poble. 
 
La Sra. Antonia Estarellas diu que quan hi ha un problema es va al 

polític i no al funcionari. 
 
La Sra. Batlessa respon que sempre fan fal.làcia per arribar als 170.000 

€. 
La Sra. Antonia Estarellas diu que són 127´8 € més la Seguretat Social. 
 
La Sra. Batlessa contesta que dins 90.000 € per les tres dedicacions 

exclusives, ja hi havia afegit la seguretat social. El sou va en relació a la feina, 
són hores que dediquen a fer feina pel poble i que aquests regidors al seu lloc 
de feina habitual tendrien el mateix sou amb molta menys responsabilitat. 

 
La Sra. Antonia Estarellas diu que mirats els sous un per un, no són 

excessius, i sempre ha dit que no entén que una Batlessa cobri menys que un 
director de la residència, però que segueix dient que tres dedicacions 
exclusives més la del director de la residència no les veu justificades, no veu 
que hi hagi un volum de feina tant gran ni que la gestió del dia a dia sigui tan 
bona. Com a oposició votaran en contra. 

 
La Sra. Batlessa diu que posa el punt del ordre del dia a votació, però 

incorporant el lloguer a despeses generals. 
 
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, PSOE-PSIB i cinc en contra, corresponents als regidors del PP , 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-i-una hores trenta minuts de dia primer 
d´agost 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. 
 
 
 


