ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE DIA
30-05-2012.
REGIDORS ASSISTENTS:

Sra. Mª Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sr. Antoni Jaume Capó.
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 trenta de maig de dos mil dotze, 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 Sra. Batlessa obre la sessió i tot seguit hom passa a examinar les qüestions
incloses a l’ordre del dia.

I.-PART RESOLUTÒRIA.
1.-REGLAMENT GENERAL D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Martí, regidora delegada
d’esports i aquesta assenyala que aquest nou reglament surt com a conseqüència de
l’increment de la demanda de serveis i d’infraestructures i que en aquests moments
sols es té aquest camp d’esports. Diu que la demanda és molt grossa i que amb les
sol.licituds que s’han rebut, pràcticament està complet els mesos d’estiu.
Continua dient que per altra part, l’antic reglament no regulava espai per espai i
aquest nou sí ho fa. Expressa que reberen suggerències que s’han incorporat, com que
els nadons duguin bolquers apropiats per a piscines i posar-hi al començament un
índex.
La Sra. Antònia Mª Estarellas demana quines suggerències de les associacions
s’hi han incorporat.
La Sra. Antonia Martí contesta que la dels cinc minuts entre entrar i sortir i

l’assegurança de responsabilitat civil.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que és molt exhaustiu i que suposa que
es posarà a informació pública per tal de fer al.legacions i com a exemple exposa que
no prohibeix banyar-se vestit o sense res i que proposarien que els mesos d’estiu les
bicicletes hi poguessin accedir.
La Sra. Antonia Martí expressa que normalment en l’estiu els al.lots passen en
bicicleta.
La Sra. Batlessa llegeix les propostes.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per set
vots a favor, corrresponents als regidors del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis
abstencions del PP, acorda:
“1.-Aprovar inicialment el Reglament General d’Ús de les Instal.lacions Esportives
Municipals.
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 aprovat aquest Reglament 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'aquest Reglament a la Conselleria
d’Administracions Públiques 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”.
2.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Antoni Jaume, regidor delegat d’hisenda i
aquest exposa que l’objectiu d’aquest punt és fer un ús racional de l’aigua i diu que vol
agrair a l’àrea econòmica la feina que han fet de cara a aquest assumpte. Assenyala que
des de la regidoria de medi ambient es va fer un estudi que consta a l’expedient, del qual
es deriva que cada persona necessita una mitja de tres tonelades bimensuals. Expressa
que s’ha baixat el segon tram i s’ha introduït un tram nou. Indica que el primer tram
continua bonificat i que el segon tram redueix les tonelades en relació a la taxa anterior i
el tercer tram s’introdueix nou.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que estan d’acord en subvencionar i que està
feta damunt habitatges mitjos però no està pensada en funció del nombre d’habitants de
cada habitatge. Expressa que ells han fet un estudi i la pràctica totalitat dels habitatges
que han vist estan dins el segon tram. Indica que es repercutirà per igual perquè quasi
tots estan dins el segon tram.
El Sr. Guillem Ramis expressa que la intenció d’aquesta nova taxa és la de

fomentar l’ús racional de l’aigua i que se subvenciona en un 50% el consum bàsic i que el
segon tram no és de penalització ja que també se subvenciona i que realment es pagarà
a partir de les 36 tonelades i que la taxa és molt barata si se compara amb la compra de
l’aigua als camions cuba.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que la taxa està calculada damunt famílies
que pràcticament sols dinen a casa seva i que el seu grup proposaria pujar les tones del
primer tram.
La Sra. Batlessa manifesta que la compra d’aigua que fa l’Ajuntament a Emaya
surt a 0’65 més l’IVA i al govern balear 0’54 més l’IVA i que a això s’ha d’afegir el cost de
rompudes de la xarxa, bombes, el manteniment de la xarxa, amb les quals coses, els dos
primers trams estan subvencionats.
El Sr. Guillem Ramis diu que una persona que consumís 17 tm. d’aigua en dos
mesos pagaria a 0’96 la tona.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que el seu grup farà una al.legació quan
estigui a informació pública perquè es pugin les tones del primer tram.
El Sr. Antoni Jaume exposa que ells saben que el 80% de les famílies està per
davall les 19 tones i que no és una taxa recaptadora perquè sinó el primer tram seria més
car.
La Sra. Batlessa llegeix les propostes.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per set
vots a favor, corrresponents als regidors del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis vots en
contra del PP, acorda:
“Primer.-Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per
subministrament d’aigua potable, pel que fa a l’art. 4t. 2, en els termes que consta en l’expedient i
amb la redacció que es recull a continuació:
<<Article 4t 2:
La tarifa d’aquesta taxa és la següent:
FACTURACIÓ BIMENSUAL
-Volum inferior a 15 m3
-Volum entre 16 i 36 m3
-Volum entre 37 i 50 m3
-Volum superior a 50 m3
-Volum superior a 50 m3 (activitats econòmiques)

EUROS/M3
0’39
0’96
1’63
2’91
1’44>>.

Segon.-Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mijançant 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 interessats 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 Refòs de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Quart.-Facultar a la Batlessa-Presdienta per subscriure els documents relacionats amb
aquest assumpte”.

3.-CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I
DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER AL SANEJAMENT I DEPURACIÓ EN
ALTA DEL MUNICIPI.
La Sra. Batlessa manifesta que tenen un conveni tipus de fa un parell d’anys i
que des del govern balear els hi digueren que hi havia unes deficiències al
clavegueram i que s’hauria de revisar aquest conveni, actualizant-lo, referint-se a
continuació als aspectes que engloba el conveni.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que és en benefici del poble i que per tal motiu
l’aprovaran.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per
unanimitaat dels seus membres acorda:
“Aprovar el conveni de col.laboració amb l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat
ambiental per al sanejament i depuració en alta del municipi, que es dóna per reproduït tal com
figura a l’expedient respectiu”.

4.-MOCIÓ BATLIA: TANCAMENT HOSPITALS GENERAL I JOAN MARCH.
La Sra. Batlessa comença la seva intervenció dient que és veritat que s’està en
temps de crisi i de qualque manera s’ha de reduir la despesa però que l’equip de
govern no comparteix certes mesures que adopta el govern, considerant que castiga
molt les capes més desfavorides i les capes mitges. Diu que les mesures que s’estan
prenent afecten a pilars molt importants, com la sanitat i la cultura i que creu que s’ha
de reflexionar sobre aquests temes perquè del que parlam és de tancar hospitals que
han fet reformes darrerament i donen una bona atenció als malalts i a les seves
famílies. Diu que a Mallorca no están sobrats de llits i que van per davall la mitja
estatal. Assenyala que no és veritat que es tracti d’hospitals obsolets i que malament
van si retallen un servei bàsic. Assenyala que a Sanitat no sobren mans i que aquests
dos hospitals que s’han reestructurat veuran desmantelat el servei i la qualitat baixarà.
Continua dient que plantegen aquesta moció no sols per motius sentimentals
sinó també perquè es tracta d’evitar que el personal se’n vagi al carrer i els usuaris no
tenguin la mateixa atenció de la que gaudeixen a aquests dos hospitals.
Exposa que el govern s’ho hauria de replantejar perquè creuen que s’han de
cercar recursos d’altres indrets, no dels serveis bàsics. Assenyala que els treballadors
han plantejat plans de viabilitat per a aquests hospitals, que hauria d’estudiar el govern
i que ,en segons quins serveis, com la banca, hi ha beneplàcits. Expressa que xoca
molt que el govern d’aquesta comunitat autónoma prengui aquestes mesures tan
restrictives quan a altres comunitats no es fa i que s’hauria de cercar recursos i no
retallar serveis bàsics.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que li sembla bé que es duguin a ple
aquestes iniciatives però que aquest no és el foro adequat i que creu que es tracta d’un
atac demagògic i que altres comunitats han plantejat reordenació d’hospitals. Exposa
que per la seva part han de sofrir les pujades de taxes. Indica que tenen confiança en
què el govern majoritàriament elegit reorganitzi les coses i que s’està parlant
d’infraestructures i no de tancar llits.

La Sra. Batlessa manifesta que el ple és un marc de debat i a més aquest
assumpte els hi afecta. Diu que ells van a aquests hospitals, que representen el poble i
el poble està content d’aquests dos hospitals. Diu que no s’ha planificat gens sinó que
simplement s’ha parlat de tancar aquests dos hospitals i dur-ho a la privada.
Segueix dient que els treballadors són els que conèixen el dia a dia i s’ha
d’estudiar el pla de viabilitat que han fet.
El Sr. Guillem Ramis assenyala que creu que tots els que están aquí saben que
de tots els sistemes nacionals de salut, l’espanyol és el més bo i el més barat i a més,
el de les illes és el més barat de tot Espanya. Diu que no és honest votar perquè es
tanquin aquests hospitals.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que han d’aguantar la demagògia i a sobre,
han de fer el que diu el regidor d’esquerra unida.
La Sra. Batlessa llegeix el contingut de la moció.
El Ple de l’Ajuntament per set vots a favor, corresponents als regidors del PSM,
EPSM, PSIB-PSOE i sis abstencions dels regidors del PP aprova la moció, essent el
seu contingut el següent:
“Moció de Batlia:
La nostra Comunitat Autònoma de les Illes Balears va decidir a l’any 2002, iniciar un Pla
d’Atenció Sociosanitària per atendre a la cada vegada més nombrosa població amb malalties cròniques,
amb situació de dependència deguda a la mateixa evolució de la seva malaltia, o que requerien
hospitalització de convalescència de més durada de la que poden oferir els hospitals d’aguts, amb finalitat
de rehabilitació i de recuperació de la seva autonomia funcional. Així mateix si van integrar els equips ja
existents, dedicats a l’atenció pal·liativa i de confort a malalts al final de la seva vida.
Per això, els successius Governs de diferent signe polític han promogut obres de manteniment,
reforma i adaptació de les estructures físiques dels hospitals Joan March i Hospital General cap aquestes
funcions, potenciant l’organització de programes assistencials especialitzats i la formació d’equips humans
que han adquirit, al llarg d’aquests anys, una excel·lent qualitat i el reconeixement de pacients i familiars,
així com el de altres organitzacions sanitàries de l’estat espanyol i l’estranger.
La decisió sobtada i arbitrària del Govern Balear, de tancar els hospitals Joan March i Hospital
General, quan la nostra comunitat es la que té menys llits públics (104 per cada mil habitants, front a 106
de mitjana a la resta de l’estat), la que té menys despesa sanitària (1003 euros per habitant, front a 1288 de
mitjana de l’estat espanyol), i la que té menys despesa en medicaments (141 euros per habitant front a 183
de mitjana d’espanya), es realment molt injusta.
El propòsit mal planificat de redistribuir els professionals entre altres els hospitals que no
reuneixen les condicions físiques i estructurals adequades per aquests propòsits i l’eliminació dels llocs de
feina dels professionals interins, considerats com a sobrants, suposa que el Govern actual, usurpa a tota la
població de les Illes Balears que son els vertaders propietaris, els següents serveis assistencials públics i
únics, existents a la nostra Comunitat: La Unitat de cures pal·liatives, la Unitat d’atenció a malalts majors
amb múltiples patologies cròniques i la Unitat d’ortogeriatria presents totes elles als hospitals Joan March i
Hospital General; Així com també la Unitat d’atenció als malalts amb accidents cerebrals vasculars de
l’Hospital General; Igualment la unitat d’atenció a la malaltia respiratòria crònica avançada i programa de
rehabilitació pulmonar i la Unitat d’atenció a les patologies relacionades amb l’alcohol presents a l’hospital
Joan March.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, adopta els següents acords:

1.- Manifestar el rebuig a la decisió del Govern de les Illes Balears d’expropiar a la població de les Illes
Balears, aquests serveis assistencials que tant ha costat aixecar i pels quals tants de recursos econòmics
públics s’han destinat per a la seva creació, manteniment i millora permanent.
2.- Instar al Govern de les Illes Balears a reconsiderar la seva decisió respecte al tancament dels hospitals
Joan March i Hospital General.
3.- Rebutjar la manca d’informació i diàleg amb els treballadors dels centres hospitalaris i els partits de
l’oposició alhora de prendre tan dràstiques mesures.
4.- Expressar en nom de Santa Maria del Camí, la gratitud i reconeixement a tot el personal dels dos
hospitals per la seva professionalitat i esforços realitzats durant tots aquests anys”.

5.-MOCIÓ PSM: CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS.
La Sra. Batlessa llegeix el contingut de la moció.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que com digueren a la comissió
informativa, s’abstendran.
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 i PSIB-PSOE i sis abstencions
del PP, aprova aquesta moció, essent el seu contingut el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 28 de març de 1985, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 2/1985, del
Consell de Joventut de les Illes Balears, que, en la seva exposició de motius, diu textualment: “A
tota situació democràtica nascuda d’un Estat de Dret, els diferents estaments que conformen la
societat han de gaudir dels camins legals que en permetin la participació en el desenvolupament
de la mateixa societat. Dins de tals estaments socials, es troba la joventut que, com que configura
el futur d’Espanya i el de les Illes Balears, mereix tota una atenció normativa que compleixi amb
la necessitat d’estimular-ne una participació en la vida pública, social i cultural de les Illes
Balears, i, al mateix temps, en faciliti el desenvolupament i la incorporació a la vida del poble
balear. L’article 48 de la Constitució Espanyola estableix que els poders públics promouran les
condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut. L’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears atribueix a la Comunitat Autònoma competència exclusiva en matèria de joventut. Per tot
això es fa evident la conveniència de disposar d’un organisme que serveixi a la joventut de via o
camí perquè sigui escoltada per les institucions de la Comunitat Autònoma i per l’opinió sobre
els seus problemes específics. Igualment, aquest organisme haurà de possibilitar la participació
en el seu si d’entitats, associacions i moviments formatius, tan de caràcter social com cultural.
Tot això, tant en el seu esperit com en els seus fins o objectius, exigeix que aquest organisme
gaudeixi d’una plena formalitat jurídica i de caràcter autonòmic que interessant-se per la
problemàtica de la joventut, contribueixi a la consecució d’una societat que afavoreixi el
desenvolupament integral de la persona”.
Els motius que inspiraren la creació del Consell de la Joventut de les Illes Balears són, a
dia d’avui, plenament vigents i l’assoliment dels seus objectius continuen essent absolutament
necessaris per a la consecució d’una democràcia avançada.

Això no obstant, el passat 30 d’abril, coincidint amb el 27è aniversari de la publicació al
BOIB de la Llei 2/1985, el Govern de les Illes Balears anuncià la supressió del Consell de la
Joventut de les Illes Balears.
Per tot l’exposat es proposa al ple el següent:
ACORD
Primer.-L’Ajuntament de Santa Maria del camí insta al Govern de les Illes Balears a mantenir el
Consell de Joventut de les Illes Balears, com a entitat amb personalitat jurídica pròpia i amb
plena capacitat per dur a terme les seves finalitats, amb la finalitat primordial de defensar els
drets dels joves front les administracions públiques i servir de camí de lliure adhesió amb
l’objecte de propiciar la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític,
econòmic i cultural de les Illes Balears.
Segon.-L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de les Illes Balears a dotar el
Consell de Joventut de les Illes Balears dels recursos necessaris per tal de poder desenvolupar les
funcions que li són atribuïdes per Llei”.
A continuació la Sra. Batlessa manifesta que ja que aquest ple s’ha retrassat en
quan a la seva celebració amb la conformitat del PP, també es duen a ple mocions
presentades pel PP fora de termini. Assenyala que a petició del mateix PP es retira la
moció relativa al rebuig explícit dels actes violents contra les persones i a les
agressions al President del Govern Balear i cossos de seguretat en el municipi de
Manacor i altres municipis de les Illes Balears i que l’equip de govern consensuada
amb l’oposició en presenta una de genèrica en aquest sentit.

MOCIÓ PP: ELIMINACIÓ REQUISIT EXPERIÈNCIA MÍNIMA PER A LA
CONVOCATÒRIA DE SOCORRISTES PER L’ESTIU 2.012.
En primer lloc es passa a votar la introducció per urgència d’aquest punt a l’ordre
del dia i la mateixa és aprovada per unanimitat del Consistori.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que es tracta d’una moció molt simple
que demana eliminar el requisit de l’experiència mínima per a la convocatòria de
socorristes per l’estiu 2012 i donar preferència als sol.licitants amb residència a Santa
Maria, llegint el contingut de la moció que va redactada en els termes següents:
“TÍTOL: ELIMINACIÓ REQUISIT EXPERIÈNCIA MÍNIMA
CONVOCATÒRIA DE SOCORRISTES PER L’ESTIU 2012

PER

A

LA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que a la recent convocatòria per a la contractació de socorristes per a la temporada de l’estiu
2012, hi ha com a requisit tenir experiència mínima de dues temporades. Pensam que aquest
requisit és una trava cap als joves que encara no tenen experiència en aquest camp i estan
recentment titulats.
Aleshores per tal de fomentar la contractació dels joves del nostre municipi que puguin afrontar
aquest lloc de feina ja que estan capacitats, al tenir la titulació adient per ocupar una plaça de

socorrista.
Es per això que el Ple de l’ajuntament de Santa Maria acorda:
Primer.- Eliminar el requisit; “Tenir experiència mínima de 2 temporades”, a la convocatòria de
socorristes per l’estiu 2012.
Segon.- Afegir com a requisit; “Es donarà preferència als sol·licitants amb residència al municipi
de Santa Maria del Camí”, a la convocatòria de socorristes per l’estiu 2012”.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que l’experiència pot ser una trava ja que
es podria donar el cas de gent de Santa Maria del Camí que tengués la titulació però
no l’experiència.
La Sra. Antonia Martí expressa que dia u de juny s’acaba la presentació de
sol.licituds per a aquesta convocatòria i que ella quan es va fer càrrec del camp
d’esports es va trobar amb moltes dificultats a l’hora d’atendre la piscina amb els
socorristes i el requisit de l’experiència és per donar més seguretat a la gent que
emprarà les piscines i que ella no vol passar pena.
La Sra. Batlessa manifesta que l’any passat hi va haver moltíssima gent que
emprà les piscines i que a les hores punta hi havia dos socorristes però que després
sols n’hi havia un, creant angoixa a la regidora d’esports.
Possada a votació la moció de referència és rebutjada per set vots en contra,
corresponents al PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis vots a favor, corresponents als
regidors del PP.

MOCIÓ EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA
La Sra. Batlessa manifesta que es tracta d’una moció per urgència que
presenten tots els regidors.
Votada en primer lloc la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat del
Consistori.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat de tots els
Srs. Regidors, essent el seu contingut el següent:
“L’Ajuntament de Santa Maria del Camí és conscient de la importància i necessitat de
salvaguardar el dret a la llibertat d’expressió de tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears, tot i això esdevé igualment necessari que aquest dret es faci amb total respecte i
sense cap tipus de violència que pugui posar en perill la integritat física de les persones.
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda:
Rebutjar i comdemnar qualsevol acte de violència quan pretén interferir en el
funcionament normal dels partits polítics, l’activitat dels representants elegits democràticament i
dels col.lectius, associacions i entitats que es manifesten legítimament”.

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

1.-COMUNICACIONS DE BATLIA.
La Sra. Batlessa dóna a conèixer al Ple els decrets dictats des del darrer Plenari
i la Corporació se'n dóna per assabentada.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
PP: 1.-Quins criteris s’han seguit per a la instal.lació del carga i descarrega del SYP
de la Plaça Nova?
La Sra. Batlessa manifesta que hi va haver una demanda dels veinats perquè el
carrer no té sortida i que davant el SYP no es va veure adient perquè quan s’atura un
camió tapa la visibilitat a les persones que passen i amb la policia es pensà que un lloc
adient era aquesta zona.
La Sra. Teresa Cañellas diu que els camions fan malbé els arbres i els hi costa
girar a segons quin lloc.
La Sra. Batlessa diu que es farà un seguiment.
PP: 2.-La pàgina Web no està actualitzada: no es pot descarregar el pla
d’ajustament ni el pressupost. Al darrer plenari se’ns informà que estava a punt de
resoldre el problema de la web. De què està pendent?
El Sr. Antoni Jaume diu que es mirarà què passa i que quan ho va penjar
funcionava.
PP: 3.-S’han començat a aplicar les mesures aprovades en el pla d’ajustament?
Quines?
El Sr. Antoni Jaume diu que en relació al personal es va fer una reunió on
s’explicà la situació i es donà fins dia 15 de juny perquè pressentassin mesures i el mes
de juliol es començarà a negociar amb el personal. Per altra banda, diu que s’està
aplicant la mesura que afecta als contractes menors, que es fan fins a deu mil euros.
PP: 4.-Ca s’Apotecari: Està prevista la posada en funcionament de l’anunciat museu
del vi i de l’ametla?
La Sra. Batlessa diu que s’està mirant, vista la situació econòmica i que s’ha
pensat en posar becaris. Diu que s’està fent feina i que la seva funció és la de ser un
centre de promoció del municipi, no sols del vi o de l’ametla, que es tracta de difondre
el qué és Santa Maria del Camí.
PP: 5.-Recollida fems foravila: es va anunciar en aquesta Sala la possibilitat
d’ampliar el radi de recollida de fems porta a porta a una zona de foravila quan s’hagués
de redactar el nou contracte de recollida. S’han fet passes al respecte?
La Sra. Batlessa manifesta que li sembla que la concessió acaba el 2.014 i que
al seu moment a foravila es va fer un estudi del que podria costar i era sustancial i que
no s’ha fet rés més.

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 vint minuts de dia trenta de maig de
dos mil dotze; de totes les quals coses, com a Secretària de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

