ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 21-01-2016.
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.
Sr. José Maria Noguera Vert.
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sr. Jaume Martí Santandreu.
Sr. Gabriel Amengual Borrás.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.

A les dependències municipals de Ca s’Apotecari de Santa Maria del
Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores de dia vint-i-u de gener 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.
El Sr. Batle dóna la benvinguda als assistents i manifesta que abans de
començar el Ple, vol donar les gràcies a tot el poble per les mostres de gratitud
rebudes durant la seva malaltia. Manifesta que és en aquests moments on
s’aprecia la qualitat humana del nostre poble. Gràcies a tots.
A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.
1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS 19-11-2015, 23-11-2015, 02-122015.
El Sr. Batle manifesta si qualcú té rés a dir d’aquestes actes.
Ningú pren la paraula, per la qual cosa, posades a votació les actes de
les sessions de dia 19-11-2015, 23-11-2015 i 02-12-2015, són aprovades per
unanimitat dels Srs. Regidors presents.
2.-REVISIÓ PADRÓ D’HABITANTS A 01-01-2015.
El Sr. Batle llegeix les propostes.
El Sr. Jaume Martí expressa que se n’han anat estrangers.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
dels Srs. Regidors presents, en el següent sentit:
“Atès que de la Delegació Provincial de les Illes Balears de l’Institut Nacional
d’Estadística es va rebre en data de registre d’entrada 30-11-2015, nº 3538, la
formalització de les actuacions realitzades durant l’exercici anterior per a l’aprovació de la
revisió del Padró Municipal a 01-01-2015;
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.b) de la Llei 7/1985 de dos d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local;
El Ple de la Corporació acorda:
1.-Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a
dia 01-01-2015, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, i amb un resultat,
referit a la data indicada, de 6.685 habitants.
2.-Remetre aquest acord a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional
d’Estadística”.
3.-MOCIÓ MOVEM SANTA MARIA SOBRE ELS PASSOS ELEVATS
DE VIANANTS.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Gabriel Amengual i aquest llegeix la
moció de referència.
El Sr. Batle manifesta que ells hi estan d’acord per tal d’evitar accidents i
que ja s’està actuant en el sentit de posar minitapaderes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup està a favor de tot el que
sigui millorar la seguretat.
El Sr. Jaume Martí assenyala que és una proposta coherent.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat
dels Srs. Regidors presents, en els termes següents:
“Exposició de motius:
Als carrers Josep Capó i Batle Pere J. Jaume Pons s'hi han instal·lat, amb molt d'encert,
passos de vianants elevats sobre la calçada, al nivell de les voravies, que obliguen els
vehicles a disminuir la velocitat i faciliten notablement el pas de vianants.
Com a resultat de la instal·lació d'aquests passos s'ha hagut de canalitzar la circulació
d'aigües pluvials entre els passos i la voravia. A alguns extrems d'aquestes
canalitzacions hi queden uns buits que poden causar travelades i accidents en cas de
ficar-hi un peu involuntàriament.
Per tot això proposam el següent acord:
1.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí farà les gestions i els treballs necessaris

perquè als passos de vianants elevats s'eliminin els buits susceptibles de causar
travelades i accidents.
2.- Mentre no se solucioni aquesta situació, l'Ajuntament de Santa Maria senyalitzarà
adequadament els buits perillosos per tal d'evitar-hi accidents”.
4.-MOCIÓ MOVEM SANTA MARIA SOBRE ELS ANIMALS.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Gabriel Amengual i aquest llegeix el
contingut de la moció.
El Sr. Batle manifesta que el seu grup hi està a favor, en vista de l’acord
adoptat en sessió plenària de dia 24-07-2015, però que vol remarcar que per la
Fira es tenen tots els permisos i llicències de la Conselleria i que aquesta fa
inspeccions i lo mateix passa al mercat.
El Sr. Gabriel Amengual exposa que lo que realment li preocupa és el
tema dels renous i lo més important seria veure si es pot millorar.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que ells hi estan a favor perquè creuen
que és important vetllar pel benestar dels animals.
El Sr. Jaume Martí expressa que ell s’abstén perquè és un tema prou
delicat i la gent hi està molt sensibilitzada. Diu que ell mai duria animals a una
fira. A més, per altra part, també s’ha de veure l’altre vessant ja que hi ha cans
que lladren i molesten les persones. Assenyala que és un tema complicat i com
que no ho té clar, s’abstendrà a la votació. Continua dient que tota la vida s’han
venut animals al mercat, remarcant que és un tema complicat.
La Sra. Victoria Pons indica que a la Fira hi ha ombràculs per als
animals.
El Sr. Jaume Martí demana si els que duen els animals s’han queixat.
El Sr. Batle contesta que no perquè la Conselleria hi està molt a damunt.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per onze vots a
favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria, PP i Movem Santa
Maria i una abstenció del regidor del PSOE-PSIB, en els termes següents:
“Exposició de motius:
D'acord amb la resolució del Ple d'aquest ajuntament aprovada dia 24 de juliol del 2014,
es va declarar Santa Maria del Camí municipi amic dels animals i respectuós amb els
seus drets, en què manifestava la voluntat manifesta de fomentar el valors del respecte a
la natura i als éssers vius.
No obstant aquesta declaració, encara hi ha molta feina a fer i molts d'aspectes a
millorar en la defensa del benestar i la dignitat dels animals: A les exposicions d'animals
que tenen lloc a la fira anual, aquests estan exposats a un estrès intens i continuat a
causa dels renous constants de les atraccions veïnes dia i nit. Als llocs de venda
d'animals al mercat dels diumenges no sempre estan en les condicions adequades de
benestar.
Per tot això proposam el següent acord:
1.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí farà les gestions i els treballs necessaris per

possibilitar que els animals exposats a la fira estiguin en condicions adequades de
benestar, protegits del sol i les inclemències del temps, amb espai, entorn, higiene,
hidratació i alimentació adequades, i molt especialment lluny de renous estridents i
constants que els causen estrès i constitueixen una forma de maltractament, i que
comptin amb la vigilància adequada perquè no pateixin danys.
2.- L'Ajuntament de Santa Maria vigilarà i garantirà que els animals vius posats a la
venda al mercat estiguin sempre en les adequades condicions de benestar, molt
especialment protegits del sol els dies d'insolació i calor intensa.”

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: En quin estat es troben les Normes Subsidiàries?
El Sr. Batle expressa que s’han posat en contacte amb dues
empreses que estan elaborant un projecte de pressupost i van
coordinades amb l’arquitecte municipal.
b) PSOE-PSIB: Vol plantejar el tema de l’emissora de la ràdio municipal.
El Sr. Jaume Martí diu que va trobar el jove de la ràdio municipal i li va
dir que l’emissora estava espenyada.
El Sr. Batle contesta que ja se n’ha comanada una de nova.
c) MOVEM SANTA MARIA: Ha d’anar a ple l’assumpte de l’emissora?
El Sr. Batle contesta que no ja que l’import no és excessiu.

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 trenta minuts de dia vinti-u de gener de dos mil setze; de totes les quals coses, com a Secretària de la
Corporació, don fe.
LA SECRETÀRIA
Sgt: Lourdes Dols Salas.

