ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 23-07-2015.
REGIDORS ASSISTENTS:

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.
Sr. José Maria Noguera Vert.
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sr. Jaume Martí Santandreu.
Sr. Gabriel Amengual Borrás.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vint-i-una hores de dia vint-i-tres de juliol de dos mil quinze, 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. Assisteix
també la interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu.
La sessió comença en principi sense l’assistència del Sr. José Maria
Noguera Vert.
A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. Batle manifesta si qualcú té rés a dir de l’acta de la sessió anterior.
Ningú pren la paraula, per la qual cosa s’aprova per unanimitat del
Consistori l’acta de la sessió anterior.

2.-DIVISIONS MESES ELECTORALS.
El Sr. Batle manifesta que ha arribat a l’Ajuntament una carta del Cens
Electoral de la Delegació Provincial d’Estadística de les Illes Balears, que
aconsella dividir diferents meses electorals per superar el nombre legal

d’electors, llegint tot seguit la proposta.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
dels Srs. Regidors presents, en els termes següents:
“Vist l’escrit adreçat a aquest Ajuntament per l’oficina del cens electoral,
registrat d’entrada en data 05-06-2015, amb el nº 1785; es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
1.-Dividir les meses electorals A i B del districte primer de la secció primera en
dues meses més (quatre en total) i dividir la mesa B del districte segon de la secció
segona en una mesa més (tres en total).
2.-Comunicar aquest acord a l’oficina del cens electoral de la Delegació
Provincial d’Estadística a les Illes Balears”.

3.-APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL PRESSUPOST
2014.
El Sr. Batle cedeix la paraula al regidor d’hisenda Sr. Ponç Vaquer i
aquest assenyala que es tracta dels Comptes Generals 2014 de l’Ajuntament i
del Patronat de la Residència.
Expressa que cal destacar el resultat pressupostari amb un superàvit pel
que fa a l’Ajuntament de 600.000 € i un romanent de tresoreria de 3.300.000 €,
superior al de 2.013. Diu que durant el 2014 s’han amortitzat préstecs a
proveïdors i que el nivell d’endeutament és d’un 2% quan el legal permès és del
75% dels ingressos previsibles, amb la qual cosa, es troben amb un estat
pressupostari que compleix els requisits legals.
En relació al Patronat de la residència, destaca el superàvit de 55.000 € i
221.000 € de romanent de tresoreria, la qual cosa permet no fer ús de les
aportacions de l’Ajuntament.
Expressa que s’ha realitzat una molt bona gestió pressupostària i que els
expedients estan a disposició de qualsevol persona que els vulgui examinar.
El Sr. Jaume Martí exposa que és correcte i que sap que els números
són bons però que s’abstendrà a la votació perquè ell no hi era.
El Sr. Gabriel Amengual indica que ell també s’abstendrà a la votació
perquè tampoc hi era.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per sis vots a
favor, corresponents als regidors de MPSM i sis abstencions, corresponents als
regidors del PP, PSOE-PSIB i de Movem Santa Maria, en els termes següents:
“Atès que durant el termini d’informació pública del Compte General de
l’Entitat (Ajuntament i Patronat Residència Cas Metge Rei), corresponent a l’exercici
econòmic 2.014, no hi ha hagut al.legacions, es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar definitivament el Compte General de l’Entitat (Ajuntament i Patronat
Residència Cas Metge Rei), corresponent a l’exercici econòmic 2.014”

4.-FIXACIÓ PERIODICITAT COMISSIONS INFORMATIVES.
El Sr. Batle llegeix les propostes.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que els hi sembla bé.
El Sr. Jaume Martí diu que no li pareix bé i proposa fer la comissió
Informativa i presentar les mocions el mateix dia, fent-ho la setmana anterior al
plenari.
El Sr. Batle manifesta que això comportarà el problema que no se podrà
fer l’ordre del dia de la Comissió Informativa i que ja se n’havia parlat i havien
quedat d’acord.
El Sr. Jaume Martí diu que creu que sempre en acabar un ple hi pot
haver una moció d’urgència. La Secretària li indica que les mocions d’urgència
es presenten dins el propi ple, no en acabar-lo.
El Sr. Batle manifesta que tots els temes del plenari van a informe de la
Comissió Informativa.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per onze vots a
favor, corresponents als regidors de MPSM, PP, Movem Santa Maria i un vot en
contra del regidor del PSOE-PSIB , en els termes següents:
“Fixar la celebració de les comissions informatives, els divendres anteriors a la
celebració dels plenaris, a les 13 h. a Ca S’Apotecari”.

5.-ACCEPTACIÓ RENÚNCIA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS.
El Sr. Batle llegeix les propostes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que no hi ha res a dir.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
dels Srs. Regidors presents en els termes següents:
“Acceptar la renúncia del Sr. Hug Albert Rodríguez Bibiloni, presentada en
escrit registrat en data 13-07-2015, amb el nº 2202, de la concessió dels drets funeraris
sobre la tomba nº 179 del cementiri antic”.

A continuación pren la paraula el Sr. Jaume Martí i expressa que troba
que s’hauria d’establir un poc el màxim de les mocions que es poden presentar
al Ple.
El Sr. Andreu Jaume exposa que es tracta de presentar-les abans de la
Comissió Informativa per evitar que hi hagi moltes mocions d’urgència.
El Sr. Batle manifesta que a la pasada legislatura hi va haver ordres del
dia bastant llargs.
El Sr. Gabriel Amengual indica que creu que la presentación de les
mocions al registre no pot ésser el mateix dia que les comissions informatives
però que hi hauria d’haver menys temps entre la seva presentació i la
celebració del ple.
El Sr. Batle manifesta que es presenten quatre dies abans de la comissió

informativa i se poden consensuar.
El Sr. Gabriel Amengual reitera que li sembla massa temps.
El Sr. Jaume Martí exposa que du dues mocions d’urgència, una relativa
a les comissions informatives, que ja no la presentarà pel que s’ha dit al punt
pertinent i una altra en relació al tema de l’institut.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ells també duen una moció
d’urgència en relació al camp d’esports sobre l’arreglo dels desperfectes
existents si es volen començar les activitats el mes de setembre.
MOCIONS D’URGÈNCIA
1.-PP: SOLUCIONAR PROBLEMES AL PAVELLÓ.
Com ha dit abans, el Sr. Andreu Jaume exposa que aquesta moció va
adreçada a arreglar problemas al camp d’esports si es volen començar les
activitats el mes de setembre.
Posada a votació la introducció d’aquest tema per urgència, és aprovada
per unanimitat dels membres presents.
A continuació, el Sr. Andreu Jaume llegeix el contingut de la moció.
El Sr. Batle manifesta que el seu grup hi està a favor i que actualment
estan fent feina al camp d’esports.
Els Srs. Jaume Martí i Gabriel Amengual també es mostren a favor.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat
dels Srs. Regidors presents, en el següent sentit:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Degut a que a les intal·lacions esportives de Santa Maria del Camí, tenen moltes
deficiències i a segons quins indrets, donant la sensació de deixades. El nostre grup, en
el programa electoral, ja en feia referència a la necessitat d’efectuar una reforma
consensuada amb els distints col·lectius de l’àrea d’esports.
No obstant hi ha un tema puntual que considerem que és de màxima urgència, la
reparació del sostre del pavelló. Degut a que quan plou cau molta d’aigua a la pista i
això pot produir lesions greus als esportistes per caigudes i per una altra part
anul·lacions dels partits. Amb el consegüent perjudici als equips per haver de tornar a
convocar els partits a altres dates. També considerem que és un tema d’urgència el tema
de l’aigua calenta als vestuaris, ja que han d’anar als altres vestuaris per poder dutxarse.
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria acorda:
Primer.-Es solucionin els danys que hi ha al pavelló municipal d’esports del
municipi amb urgència, abans de que comenci la temporada esportiva 2015-2016”.

2.-PSOE-PSIB: TEMA INSTITUT.

El Sr. Jaume Martí expressa que aquesta moció la va redactar abans
que es fes la reunió amb la Conselleria d’Educació i en ella demana donar la
màxima urgència en la gestió d’aquest assumpte i que el Batle juntament amb
la regidora d’educació es posàs en contacte amb els organismes pertinents.
Posada a votació la introducció d’aquest tema per urgència, és aprovada
per unanimitat dels membres presents.
El Sr. Batle manifesta que votaran a favor de la moció perquè està ja tot
fet. Diu que l’Ajuntament, l’Amipa i l’equip directiu varen demanar aquesta
reunió amb la Conselleria d’Educació.
El Sr. Jaume Martí diu que la reunió la va demanar l’Amipa.
El Sr. Batle li diu que no, que tots demanaren la reunió i l’Ajuntament
també. Manifesta que a aquesta reunió els explicaren com estava tot i que la
moció recull el que ja està fet.
El Sr. Jaume Martí diu que se n’han assabentat pels diaris.
El Sr. Batle manifesta que no s’havien vist i que ja establiran el marc de
comunicació.
El Sr. Andreu Jaume demana qué va passar amb l’Ajuntament de Santa
Eugènia.
El Sr. Batle li contesta que no va esser convocat.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat
dels Srs. Regidors presents, en el següent sentit:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que en data 13 de juny de 2015 es varen nomenar els nous regidors electes
a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i es va constituir el nou Ple de la Corporació,
Atès que arran de la nova composició del Ple considerem necessari i
imprescindible com a primera actuació donar la màxima prioritat a la gestió amb els
organismes pertinents per part d’aquest ajuntament per aconseguir la construcció del
nou institut de Santa Maria del Camí.
PROPOSTA D’ACORD
Es demana al Batle de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí juntament amb la
regidora de govern que pertanyi sol·liciti davant els organismes oficials que
correspongui els permisos, projecte, valoració, muntant econòmic, reserva de fons en
cas de no existir i tot el necessari per la construcció de l’institut. A partir d’aquest
moment s’ha de convertir en un tema de màxima prioritat davant el Govern Balear.
També demanem informació actualitzada de totes les gestions, reunions i actes
que es realitzin referent al tema de l’institut, tot això sempre amb la major brevetat
possible”.

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.
-PP: El Sr. Andreu Jaume expressa que actualmente els plens es fan a Ca
S’Apotecari i que segueixen amb el problema de les barreres arquitectòniques de
l’Ajuntament.
(En aquest moment de la sessió entra a la Sala el Sr. José Mª Noguera).
El Sr. Batle manifesta que hi va haver una reunió de la Comissió de
Patrimoni i que existeixen problemas per posar un elevador a la escala ja que
aquesta està catalogada i que actualmente s’està estudiant el tema.
El Sr. Andreu Jaume demana si unes noces es poden fer a Ca
S’apotecari.
La Secretària contesta que sí, sempre que es tracti d’un edifici municipal.

-Movem Santa Maria: El Sr. Gabriel Amengual també s’interessa pel tema de les
barreres arquitectòniques de l’Ajuntament.
El Sr. Batle manifesta que s’està estudiant per part de la Comissió de
Patrimoni i que per exemple, Ca’n Rafel ja s’està adaptant tot. Continua dient
que s’està estudiant la manera menys impactant ja que l’escala està protegida.

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
vint-i-tres de juliol de dos mil quinze; de totes les quals coses, com a Secretària
de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

