ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 16-02-2017.
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 setze de febrer de dos mil
desset, 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.

A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. Batle demana si qualcú té res a dir de l’acta de la sessió anterior.
Ningú pren la paraula. Posada a votació, és aprovada per unanimitat
dels assistents l’acta de la sessió anterior.

2.-CREACIÓ AGRUPACIÓ VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL.
El Sr. Batle manifesta que la creació d’aquesta agrupació és molt
necessària per a Santa Maria del Camí i sempre que hi ha hagut alguna
necessitat, han vengut d’altres pobles. Assenyala que posats en contacte amb
la Direcció General d’Interior, la primera passa que han de fer és la de creació
d’aquesta agrupació i després fer els estatuts, obrir un termini perquè la gent
s’hi pugui presentar, fer i aprovar el corresponent curset; llegint tot seguit les
propostes.

El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup hi està a favor i de fet
creu que és una proposta que duien al programa electoral tots els grups del
Consistori. Demana si els punts primer i segon de les propostes estan redactats
amb l’ordre que toca; contestant el Sr. Batle que sí.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes:
“1.-Crear l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Ajuntament de Santa
Maria del Camí, com a tràmit previ al desenvolupament del projecte.
2.-Sol·licitar al Govern de les Illes Balears, l’autorització per a la creació de
l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’aquest Ajuntament.
3.-Facultar el Batle o regidor/a en qui delegui, per desenvolupar el projecte de
l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
i signar els documents que calguin per al seu funcionament”.

3.-ACCEPTACIÓ TRAM CARRETERA Ma 3020.
El Sr. Batle manifesta que gràcies al Sr. Gabriel Amengual s’ha detectat
una errada ja que la carretera és la Ma 3010 i no la Ma 3020 i que l’acceptació
d’aquest tram és un tràmit necessari per poder fer els accessos i els serveis.
Assenyala que a un ple de la passada legislatura es va sol·licitar la cessió
d’aquest tram.
El Sr. Andreu Jaume demana si sempre s’ha sol·licitat com a carretera
Ma 3020.
El Sr. Batle contesta que no, que s’ha demanat sempre com a Ma 3010.
La Sra. Mª Teresa Cañellas demana si això no afecta a la documentació
de l’institut, pels metres; contestant el Sr. Batle que no, que tota la
documentació s’ha fet com a Ma 3010 i que l’acceptació d’aquest tram és un
tràmit burocràtic.
La Sra. Mª Teresa Cañellas demana si aquesta acceptació implicarà la
seva conservació.
El Sr. Batle contesta que sí i que això són les obres que han de fer.
El Sr. Jaume Martí assenyala que ell vol veure l’expedient per tal
d’observar si es va posar bé al seu moment.
El Sr. Batle manifesta que d’aquesta manera l’únic que aconseguiran és
endarrerir les obres i que s’ha tractat només d’un simple erro al picar.
Els Srs. Jaume Martí i Gabriel Amengual diuen que és igual si s’han
d’enderrerir.
El Sr. Andreu Jaume demana que se dugui l’expedient anterior i si està
corregit a l’expedient d’aquest ple.
El Sr. Batle manifesta que està corregit a l’expedient d’aquest ple.
El Sr. Andreu Jaume demana que se tregui d’aquest ple i es dugui a un
altre plenari.
El Sr. Jaume Martí expressa que si se retrassen un mes les obres, la
culpa serà de l’Ajuntament.
El Sr. Batle manifesta que al plànol, el Consell ho assenyala en vermell i

és Ma 3010.
La Sra. Mª Teresa Cañellas indica que és estrany que sols enviïn el
plànol.
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, dos
vots en contra dels regidors del PSOE-PSIB i Movem Santa Maria i cinc
abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova la següent proposta:
“Acceptar la cessió de la carretera Ma 3010 en el tram comprès entre el PK 0 i el
PK 0’750 d’acord amb la proposta que ens va realitzar el Consell de Mallorca”.

4.-MOCIÓ SUPORT
AEROPORT.

CONSELL

DE

MALLORCA

CANVI

NOM

El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Mª Magdalena Crespí, regidora
d’educació i cultura, i aquesta assenyala que es tracta d’una moció relativa al
possible canvi de nom de l’aeroport, llegint tot seguit la moció.
El Sr. Andreu Jaume exposa que al seu grup li sembla bé ja que Ramon
Llull és una figura que suscita el consens de tothom.
El Sr. Jaume Martí expressa que ell no hi té rés a favor ni rés en contra.
El Sr. Gabriel Amengual assenyala que amb tot el respecte a la figura de
Ramon Llull, al seu grup els hi agrada el nom actual de Son Sant Joan.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
onze vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria i PP i
dues abstencions, corresponents als regidors del PSOE-PSIB i Movem Santa
Maria, aprova la moció de referència, en els termes següents:
“MOCIÓ relativa al canvi de nom del nostre aeroport d'acord amb la
fonamentació següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Canviar el nom del nostre aeroport i que, en lloc de Son Sant Joan, porti el
nom de «Ramon Llull», pot tenir una repercussió ben positiva en la societat i
economia mallorquina: potenciaríem la projecció internacional del nostre savi
més preclar, de qui, l’any passat, commemoràrem el 700è aniversari de la mort.
Des del Consell de Mallorca, es volen complementar la multitud d’actes
que s’organitzàren, de gran qualitat i projecció, però que tingueren més aviat una
dimensió interna, amb la creació de la Ruta Cultural Europea Ramon Llull i
implicar-hi fins a nou estats: Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Xipre, Turquia,
Israel, Tuníssia i Argèlia.
I, si hi afegim el canvi de nom de l’aeroport, que té una gran projecció
internacional, donaríem molts més ressò a la figura de «Ramon Llull»,
n’ampliaríem el coneixement i el reconeixement.

No es tracta d’un canvi simplement nominal, sinó d’imatge global:
rompríem amb la imatge exclusivament turística de la Mallorca de sol i platja,
mostrant als qui ens visiten i als qui ho volen fer que tenim una cultura
riquíssima. Quan Florència anomena el seu aeroport «Amerigo Vespucci», Pisa
«Galileo Galilei» o Palerm «Falcone i Borsellino» no només reten homenatge als
personatges, sinó que els fan servir com a carta de presentació i per rompre els
tòpics falsos.
Unir l’edifici més important de la contemporaneïtat amb el mallorquí més
universal és una bona mostra de la Mallorca del segle XXI, que ofereix tradició i
modernitat a parts iguals.
Per això, aquest Ajuntament ACORDA:
Donar suport a la proposta del Consell de Mallorca, i fer-la arribar al
Ministeri de Foment a través de la delegada del Govern espanyol a les Illes
Balears, Maria Salom”.

5.-MOCIÓ SUPORT SECTOR AGRARI DAVANT ELS MALS
PROVOCATS PELS TEMPORALS DEL PASSAT MES DE
GENER.
El Sr. Batle manifesta que es tracta d’una moció de suport a la
pagesia, fent referència a continuació al contingut de la moció. Assenyala
que amb aquesta moció es demana que se modifiqui la Llei per tal de què
la pagesia pugui accedir a aquestes ajudes per als mals produïts i no sols
per als mals produïts als cultius.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup demana que
s’inclogui a la moció que el Govern de les Illes Balears també habiliti
ajudes, per així implicar a totes les administracions.
El Sr. Jaume Martí assenyala que a ell li sembla positiva aquesta
proposta.
El Sr. Gabriel Amengual exposa que al seu grup li sembla bé tot el
que sigui donar un cop de mà.
Posada a votació l’esmena del Sr. Andreu Jaume d’afegir un quart
punt a la moció en el sentit següent:
“4.-Sol·licitar al Govern de les Illes Balears que habiliti ajudes per a
pal·liar els danys causats pels darrers temporals”.
És aprovada per unanimitat de la Corporació.
Posada a votació, tot seguit, la moció de referència, amb la
introducció de l’esmena, és aprovada per unanimitat de la Corporació, en
els termes següents:

“MOCIÓ SOBRE EL SUPORT AL SECTOR AGRARI DAVANT ELS MALS
PROVOCATS PELS TEMPORALS DEL PASSAT MES DE GENER
El darrer temporal de pluges ha afectat de manera diversa instal·lacions públiques i
privades, edificacions i explotacions agrícoles de les Illes Balears. A l’illa de Mallorca
ja es va produir un temporal de pluges torrencials a finals de desembre. Però va ser a
partir del 15 de gener i fins el 23 d’aquest mes quan les pluges varen ser més intenses,
combinades amb vent i temporal marítim, causant el desbordament de torrents i la
inundació de multituds de conradissos. En el terreny agrícola es varen produir
inundacions importants en el Pla de Mallorca, Pla de Sant Jordi i altres indrets, a més de
desbordaments significatius de cursos torrencials com és el cas del torrent de Muro.
Entre molts d’altres efectes, es varen provocar danys significatius a conreus de cereals,
farratges, patates i altres produccions hortícoles.
El 28 de gener el Bolletí Oficial de l’Estat va publicar el Reial Decret-llei
2/2017, de 27 de gener, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys
causats pels darrers temporals. La disposició pretén articular mesures per reparar els
danys causats pel temporal.
En el seu article 2.3. aquest Reial Decret-llei diu que seran ajudades les
explotacions agrícoles que tenguin subscrites pòlisses emparades pel Pla
d’Assegurances Agràries Combinades, i que hagin patit danys a elements afectes a
l’explotació que no siguin assegurables. Per tant no seran ajudats en absolut ni els
conreus assegurats ni els no assegurats, tan sols aquells que no siguin assegurables en el
marc d’explotacions que hagin assegurat la resta dels cultius.
En la mesura en què els conreus afectats pel temporal són bàsicament conreus
assegurables, és ben evident que aquesta mesura que pretén reparar els mals provocats
pel temporal no tendrà cap efecte real a les Illes Balears. Per tant, del total de 77,5
milions d’euros que el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha
calculat que són els mals que s’han produït en el sector agrari no arribarà res, o gairebé
res, als pagesos de les illes.
Però no sols no arribaran ajudes directes de cap classe, sinó que els diversos
beneficis fiscals contemplats a la disposició tampoc tendran cap efecte. Així, de manera
concreta, no beneficiaran al nostre sector primari els beneficis fiscals establerts a
l’article 3.1., que es refereixen a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), ja que s’estableix
que sols es pot produir l’exempció en aquells casos en què les collites tenguin
destrosses no cobertes per cap fórmula d’assegurança pública o privada. A part que els
conreus no paguen IBI i els suposats beneficis just serien d’aplicació a danys a
edificacions.
L’article 4 estableix reduccions fiscals especials per a les activitats agràries que
consisteixen en què el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a la vista dels informes del
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, podrà autoritzar amb
caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net tant a l’IRPF com a
l’IVA, és a dir, no es compromet a res i tan sols obre les portes a allò mateix que es fa
cada any, de manera habitual i sense necessitat de mesures extraordinàries.
Davant aquest articulat, entenem que el Consell de Ministres no ha volgut
prendre en consideració els danys produïts al sector primari de les Illes Balears i ha
establert unes mesures ineficaces que no es corresponen amb la naturalesa dels mals
produïts i que, per tant, no tendran efectes de cap classe a favor dels nostres agricultors.
D’acord amb tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de MES PER SANTA
MARIA proposa la següent MOCIÓ davant el Plenari de l’Ajuntament de Santa Maria
del Camí

1. Consideram que els mals provocats pels temporals del passat mes de gener són
danys catastròfics que afecten multitud d’explotacions agràries de les Illes
Balears, a favor de les quals és necessari actuar d’una manera solidària amb la
finalitat de reduir al màxim els impactes negatius sobre l’activitat agrària.
2. Manifestam el nostre rebuig cap al Reial Decret-llei 2/2017, de 27 de gener, pel
qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels darrers
temporals, ja que les susdites mesures no beneficiaran en absolut els nostres
pagesos.
3. Ens dirigim a la Delegació del Govern a les Illes Balears per a reclamar una
reconsideració d’aquesta disposició estèril i l’aprovació de mesures eficaces que
puguin representar un suport al sector primari, d’acord amb la magnitud real dels
mals catastròfics provocats.
4. Sol·licitar al Govern de les Illes Balears que habiliti ajudes per a pal·liar els
danys causats pels darrers temporals”.

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.
No n’hi ha.

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 vint-i-cinc minuts de dia
setze de febrer de dos mil desset; de totes les quals coses, com a Secretària
de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

