ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 18-01-2018.
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.
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló.
Sra. Margalida Bonet Martorell.
Sr. Andreu Jaume Castañer.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez.
Sra. Margarita Colom Rosselló.
Sr. Jaume Martí Santandreu.
Sr. Gabriel Amengual Borrás.

Sr. José Maria Noguera Vert.

A les dependències municipals de Ca S’Apotecari de Santa Maria del
Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores de dia devuit de gener de dos mil
devuit, 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 rés a dir d’aquesta acta.
La Sra. Mª Teresa Cañellas diu que al punt tercer de la sessió allà on diu
“Continua dient que no estan d’acord amb la partida destinada a les Normes
Subsidiàries ja que enguany també hi havia una partida i no s’ha fet rés”, ha de
dir “Continua dient que estan d’acord amb la partida destinada a les Normes
Subsidiàries però que s’ha d’aplicar, ja que enguany també hi havia una partida
i no s’ha fet rés”.
Posada a votació, en primer lloc, la rectificació de l’acta en el sentit
indicat, és aprovada per unanimitat dels assistents.
Posada a votació, a continuació, l’acta de la sessió anterior amb la
inclusió d’aquesta rectificació, és aprovada per unanimitat dels assistents.

2.-TRASPÀS CONCESSIONS DRETS FUNERARIS.
El Sr. Batle llegeix les propostes.
El Sr. Andreu Jaume indica que els hi sembla bé.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes:
“Autoritzar el traspàs de les concessions dels drets funeraris de les tombes que es
ressenyen a continuació, a favor dels següents interessats:
-(Exp. 08/17) Tomba nº 16 del quadre 2º de l’eixamplament del cementiri a
favor de les Sres. Francisca Cañellas Rubí i Mª Rosa Pizá Portell.
-(Exp. 09/17) Tomba nº 55 –façana oest- quadre 5è part dreta, del cementiri nou
a favor dels Srs. Magdalena Ordinas Cañellas, Juan Ordinas Salvá, Catalina Ordinas
Salvá.
-(Exp. 10/17) Tomba nº 14 del quadre 8è de l’eixamplament del cementiri a
favor dels Srs. Catalina Cañellas Mesquida, Martín Cañellas Amer, Rafael Cañellas
Amer, Pedro Cañellas Amer, Francisca Mª Cañellas Amer, Miguel Moll Cañellas,
Antonia Moll Cañellas.
-(Exp. 11/17) Tomba illeta A nº 3 de l’ampliació del cementiri municipal (2ª
Fase) a favor del Sr. Bartomeu Bauzà Estarellas”.

3.-RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
El Sr. Batle llegeix la proposta.
El Sr. Andreu Jaume expressa que evidentment, les factures s’han de
pagar.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per vuit vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria,
PSOE-PSIB i Movem Santa Maria i quatre abstencions, corresponents als
regidors del PP, aprova la següent proposta:
“Reconèixer extrajudicialment un crèdit de la Residència de Cas Metge Rei, per
import de 6.117,80 €”.
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El Sr. Batle manifesta que en primer lloc donarà la paraula al Sr. Jaume
Martí perquè aquest vol llegir un comunicat.
El Sr. Jaume Martí pren la paraula i comunica al Ple de la Corporació el
següent:

“Com a conseqüència de discrepàncies personals sorgides amb la visió política
que defensa actualment el PSOE, vull manifestar la meva renúncia a seguir representant
aquestes segles a aquest Ple municipal, quedant en conseqüència com a regidor no
adscrit al PSOE; i al mateix temps sense tenir cap vinculació a cap partit polític”.
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: Com afectarà als veïnats la instal·lació de pilons al mercat municipal si hi
ha qualque emergència?
El Sr. Batle manifesta on posaran els pilons i diu que no afectarà als
veïns, si acàs només a un, que els posaran a les vuit del dematí i els retiraran a
les catorze hores. Assenyala que aquesta instal·lació deriva d’una reunió que
tengueren amb la policia i la guàrdia civil, que recomanaren posar pilons allà on
hi hagués aglomeracions de gent per així tenir un millor control i més seguretat.
-Movem Santa Maria: Fa prop de dos anys es va constituir una comissió per tal
d’estudiar les possibles sortides a les dificultats de dur a terme el planejament urbanístic
de Santa Maria, amb la participació de diverses forces polítiques representades a aquest
Ajuntament.
Una de les qüestions que es plantejà i que sembla que comptava amb l’acord de
tothom, és la necessitat de procedir a la revisió de les normes subsidiàries vigents,
redactades fa una trentena d’anys, quan la realitat, les condicions i les perspectives del
poble eren molt diferents de les actuals.
Per això demanam:
Té previst o té la intenció el govern municipal de procedir a la revisió de les
Normes Subsidiàries pròximament?
El Sr. Batle manifesta que per fer aquesta feina, optaren per contractar
un arquitecte, el Sr. Bartomeu Bauzà, que a més, controlarà les obres
municipals. Assenyala que vendrà dos dies a la setmana i que tot el mes de
desembre el Sr. Bartomeu Bauzà i el Sr. Antoni Pons han fet feina i que seria
bo tornar-se a veure.

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 quinze minuts de dia
devuit de gener de dos mil devuit; de totes les quals coses, com a Secretària de
la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

