ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE DIA
28-03-2012.
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 vint-i-vuit de març 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.-PRESSUPOST 2.012.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Antoni Jaume, regidor delegat
d’hisenda, i aquest expressa que farà la presentació en base al pressupost consolidat.
Diu que el pressupost de 2.012 se basa en la liquidació de 2.010 i en un avanç de la de
2.011 i que s’ha parlat amb els responsables d’àrea per saber les mancances que hi ha
i que aquest pressupost marca la línia política de l’equip de govern.
Pel que fa als ingressos, exposa el Sr. Jaume que s’han actualitzat en base als
increments de les taxes respectives; que els imposts indirectes venen donats
principalment per les llicències d’obra i es redueixen inversions. Continua dient que
experimenten un increment les taxes de l’escoleta, de l’escola de música i aquelles que
han estat motiu d’increment.
En quan a les despeses, assenyala que s’haurà de cobrir la plaça d’un policia
que demana segona activitat i la del coordinador de cultura i que bàsicament això
suposa la diferència de sous del personal en relació a l’any anterior. Indica que també

s’ha hagut de pressupostar una partida important per a la Mancomunitat del Raiguer,
pel que fa al fems.
En quan a les inversions, exposa que s’han reduït en un 50% i que també s’han
reduït les subvencions a les associacions del poble. Expressa que hi ha també una
transferència cap a la residència que és inferior a la de l’any passat degut a que s’ha
pogut contenir la despesa.
Expressa que creuen que són uns pressuposts adaptats a la realitat.
Assenyala que el capítol de personal es manté i es redueixen les inversions.
Indica que en quan als serveis hi ha una diferència de 210.000 € en positiu en
relació al passat pressupost i que els serveis relacionats amb l’àrea de serveis socials
s’han incrementat en 50.000 € perquè també s’han incrementat les transferències a
famílies amb necessitats.
En relació als béns públics assenyala que enguany s’incorpora una nova partida,
destinada a l’institut i que pel que fa a les activitats de caràcter econòmic (agricultura,
ramaderia, comerç, indústria, foment de la feina...) s’incrementen en 15.000 €.
Pel que fa al capítol d’activitats generals, cal dir que els sous i indemnitzacions dels
polítics suposen menys d’un 3% del pressupost.
Indica també que el deute públic s’incrementa, entre altres coses, per la línia
ICO i també per l’activitat actual de certificar les despeses pendents a proveïdors de
cara a aconseguir un préstec. Assenyala que són el setè municipi de Balears més
endeutat, encara que hi falten pobles.
Exposa que les principals inversions venen donades per les que es realitzin a
places, carrers i camins, el POS 2.012 amb dues màquines agranadores, maquinària
per la brigada d’obres, part del tanatori i tancament de vidre de l’escola.
Exposa que els preus dels subministraments s’han incrementat degut a la puja
d’aquests (aigua, electricitat...).
Diu que actualment estan aplicant un pla de tresoreria per contenir la despesa i
que s’han de controlar les hores extraordinàries i que també intenten aplicar l’estalvi
energètic.
Pel que fa a hisenda diu que han adquirit nou programari d’ABSIS, s’han
automatitzat processos d’autoliquidacions, i que hi ha hagut reciclatge i cursets per al
personal d’aquesta àrea.
La Sra. Antònia Mª Estarellas agraeix la presentació i la feina feta pel regidor
d’hisenda, però diu que té un dubte ja que han observat que no s’ha incrementat la taxa
del mercat quan lo cert és que el ple va aprovar un increment de la mateixa.
El Sr. Antoni Jaume expressa que això és degut a què s’han reduït els trasts i el
Sr. Guillem Ramis diu que ha estat per això i pel fet que hi ha diferents preus en quan
als productes que s’ofereixen.
La Sra. Antònia Mª Estarellas s’interessa també pel tema de la joventut i el Sr.
Antoni Jaume diu que s’incrementa al capítol 2n.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que agraeixen les subvencions a les
associacions del poble però que votaran en contra perquè aquest pressupost recull els
increments que s’han aprovat en relació als imposts i taxes i que com ha dit el regidor
d’hisenda, representa la línia política de l’equip de govern; però que agraeix la feina
feta i la transparència.
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 vots en
contra, corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:

“1.-Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Entitat per a 2.012, format pel
pressupost de l’Ajuntament i el pressupost del Patronat de la Residència per a Persones Majors de
“Cas Metge Rei”; Bases d'Execució, Plantilla de Personal, amb els annexos corresponents, Estat
de Consolidació, així com la relació de llocs de treball.
2.-Remetre aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva publicació,
obrint un termini de reclamacions de quinze dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de
l'anunci sobre el BOIB perquè els interessats legitimats, segons el que disposa l'art. 170.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i pels motius expressats a l’art. 170.2 de l’esmentat Cós Legal, puguin presentar
reclamacions.
3.-Disposar que el Pressupost General quedarà definitivament aprovat en cas que no es
presentin reclamacions dins el termini esmentat al paràgraf anterior, d'acord amb l'establert a l'art.
169 del R.D Legislatiu 2/2004.
4.-Remetre una còpia del Pressupost General, definitivament aprovat a l'Administració de
l'Estat i Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma per a la publicació del seu resum per capítols”.

2.-MOCIÓ PSM: MOVIMENT PER LA LLENGUA.
El Sr. Antoni Jaume expressa que la plataforma “Moviment per la llengua” els ha
fet arribar aquest manifest al qual es proposa l’equip de govern recolzar perquè troben
molt injust que s’egigeixi com a requisit el castellà en les proves d’accés a la funció
pública i no el català. A continuació llegeix el contingut de la moció.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que no ho veuen des del mateix punt de
vista i que no se posaran d’acord. Diu que no entén aquesta moció, per una part es
proposa l’adhesió a aquest moviment i per altra part, el ple autoritza a la Batlessa a què
amb la seva signatura aturi una tramitació legal.
El Sr. Antoni Jaume exposa que el que es pretén és recolzar el moviment per la
llengua.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que creu que es tracta d’un moviment
polititzat i no purament ciutadà.
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 vots en
contra, corresponents als regidors del PP, aprova la moció de referència en els termes
següents:
“ D’ acord amb l’ article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local
de les Illes Balears, el Grup Municipal del PSM presenta al Ple de l’ Ajuntament de Santa
Maria del Camí la següent moció a petició de la plataforma Moviment per la Llengua.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’ article 4.1 de l’ Estatut d’ Autonomia de les Illes Balears defineix la llengua catalana com a

llengua pròpia i cooficial de les Illes Balears. A més, l’ article 4.3 preveu que les institucions de
les Illes Balears han de garantir l’ ús normal i oficial del català, han de prendre les mesures
necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a
la plena igualtat amb la llengua castellana quant als drets dels ciutadans de les Illes.
En desenvolupament d’ aquest article s’ han anat duent a terme al llarg dels anys tota una sèrie
de mesures per garantir l’ ús i el coneixement del català, que tot i ser la llengua pròpia de les
Illes es troba en una situació de feblesa respecte l’ altra llengua oficial d’ aquesta Comunitat
Autònoma, el castellà. Dins aquestes accions té una especial rellevància la Llei de
Normalització lingüística aprovada el 29 d’ abril de 1986 amb la unanimitat de tots els partits
polítics de balears. Totes aquestes mesures han permès col·locar la llengua catalana en una
situació de normalització creixent en quant al seu ús oficial i quotidià dins les Illes.
Aquestes mesures en favor del català es justifiquen per l’ evident situació d’ inferioritat en que
es trobava i es troba aquesta llengua dins el nostre entorn, especialment en certs àmbits. Com a
llengua feble necessita ser protegida per a poder situar-se en condicions de major igualtat
possible vers l’ altra llengua oficial, el castellà, la força de la qual és evident. Avui en dia
aquesta situació no s’ ha normalitzat, absolutament tots els balears saben parlar i escriure en
castellà, però una gran part d’ aquests no ho saben fer en català. Per això és necessari que la
llengua catalana continuï essent objecte de protecció. La llengua d’ un poble és una part vital
d’ allò que el defineix com a tal, de les seves arrels i cultura, si la llengua desapareix també ho
farà el poble, per tant, no ha de ser acceptada cap actuació que pugui perjudicar una expressió
cultural tan forta com un idioma.
És per això que no es pot acceptar de cap manera l’ avantprojecte de Llei de modificació de la
Llei de la Funció pública que el Govern Balear vol presentar davant el Parlament. Aquesta llei
clarament atempta contra la normalització del català dins les Illes. No es pot considerar com a
normalitzada una llengua si l’ Administració del seu territori no l’ empra o si un ciutadà no té
reconegut el seu dret a ser atès pels empleats públics de casa seva en la llengua pròpia de la
Comunitat. A més, no es pot considerar jurídicament desitjable que una Llei com la de
Normalització Lingüística, aprovada per unanimitat al 1986, sigui ara retallada per una sola
opció política sense comptar amb les sensibilitats de les demés opcions ideològiques existents.
Per tot això, ha sorgit el moviment ciutadà “ Moviment per la Llengua” , el qual pretén
representar a tots els ciutadans de les Illes que pensen que l’ aprovació d’ aquestes mesures
legislatives suposarà un agravi comparatiu de la situació del català vers el castellà i provocarà
una situació de marginació de llengua catalana a les Illes que a llarg termini podria arribar a
suposar la seva desaparició. Per evitar tot això “ Moviment per la Llengua” exercirà davant el

Parlament de les Illes Balears el dret fonamental de petició reconegut a l’ article 29 de la
Constitució Espanyola de 1978 i desenvolupat per la Llei Orgànica 4/2001 reguladora del dret de
Petició per demanar la retirada o derogació de l’ avantprojecte de llei de modificació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.
El citat article 29 de la Constitució, al seu apartat primer, estableix que “ Tots els espanyols
tindran el dret de petició individual i col·lectiva, per escrit, en la forma i amb els efectes que
determini la Llei” . Per tant, s’ atorga als ciutadans, amb caràcter general, el dret a dirigir-se als
òrgans públics per realitzar davant aquests qualsevol sol·licitud. Aquest dret també comporta
l’ obligació, per part de l’ òrgan públic que ha estat objecte de la petició, de respondre al
peticionari, ja sigui per atendre o per desestimar la sol·licitud que aquest ha efectuat. El dret de
petició pot ser exercit per tot ciutadà, nacional o estranger, persona física o jurídica, a més aquest
exercici es pot dur a terme individual o col·lectivament.
Això s’ ha de posar en relació amb l’ article 9.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix que “ El municipi té personalitat
jurídica i, com a tal, plena capacitat d’ obrar en la defensa i la gestió dels interessos que li són
propis” . Per tant, un Ajuntament, com a persona jurídica que és, pot exercir el dret de petició o
signar una petició col·lectiva. En virtut d’ això des de Moviment per la Llengua es pretén ara
que els Ajuntaments dels diferents pobles de les Illes Balears s’ adhereixin a aquesta campanya
en defensa de la nostra llengua. Acollint d’ aquesta manera el clamor popular manifestat pels
ciutadans de les Illes, als quals representen els citats Ajuntaments, en contra de les mesures
legislatives en matèria lingüística que pretén aprovar el Govern/ Parlament i a les quals fem
referència en aquest escrit.
Concretament la petició, que Moviment per la Llengua presentarà davant el Parlament de les Illes
Balears, és la següent:
Per tot l'exposat al Manifest, des del Moviment per la Llengua manifestam la nostra voluntat
d'exercir el dret de petició regulat a l'article 29 de la Constitució espanyola de 1978 i
desenvolupat a la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició, per tal
de demanar al Parlament de les Illes Balears:
1. Que retiri de la seva tramitació l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, o
2. Si aquest ja ha estat aprovat, que es derogui la Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i;
3. Que el Parlament de les Illes Balears, a través dels mitjans pertinents, es comprometi
públicament a respectar la Llei 3/1986, de 19 d’ abril, de normalització lingüística, i a no

adoptar cap mesura legislativa que retalli els drets que hi ha reconeguts.
Declaram que hem actuat complint tots els requisits legals previstos en les citades normes
jurídiques. Per això, interpel·lam el Parlament de les Illes Balears a donar una resposta expressa a
la nostra petició.
Per tot l’ exposat, es proposa al ple el següent:
ACORD
1-L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí, com a persona jurídica i en virtut del dret atorgat per
l’ article 29 de la Constitució Espanyola de 1978 i per la Llei Orgànica 4/2001 reguladora del
dret de Petició, s’ adhereix a la campanya Moviment per la Llengua i per fer constar el seu
suport, autoritza i dóna permís a la citada plataforma per a publicar-ho a la seva pàgina web
(www.movimentperlallengua.cat) a la secció “ Qui ens dóna suport” .
2-L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí, com a persona jurídica, a través del Batle com a
representant legal del mateix, signarà la petició per a demanar la retirada o, en el seu cas,
derogació de l’ Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la Comunitat de les Illes Balears, en harmonia a la campanya del moviment
ciutadà “ Moviment per la Llengua” .
3-L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí es compromet, en la mesura de les seves possibilitats,
a donar suport institucional a la plataforma “ Moviment per la Llengua” .

3.-MOCIÓ PSM: NETEJA DEL TORRENT DE COANEGRA.
El Sr. Antoni Jaume llegeix el contingut de la moció que va redactada en els
termes següents:
“ D’ acord amb l’ article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local
de les Illes Balears, el Grup Municipal del PSM presenta al Ple de l’ Ajuntament de Santa
Maria del Camí la següent moció sobre la neteja del torrent de coanegra.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La neteja del torrent de Coanegra, a l’ altura del camí de Sa Bomba, que ha fet aquests dies la
Conselleria de Medi Ambient, utilitzant una pala excavadora de gran tonatge que senzillament ha
arrasat totalment el llit del torrent, no es pot qualificar d’ altra manera que d’ un greu atemptat

ecològic. Gorgs d’ aigua, zones humides, alzines, pins, llampúdols, ullastres i tot tipus de flora i
fauna ha estat destrossada. També els antics marges de contenció han estat arrasats. La zona del
camí de sa Bomba és un important ecosistema, que albergava multitud d’ espècies animals i
vegetals: granots, llebres, eriçons, etc. i fins i tot s’ hi podien contemplar esporàdicament
diverses aus, com el xebel.lí o l’ agró. I és la primera zona natural que es troba venint de Palma,
ja que les àrees des Caülls i es Camp d’ Inca han estat urbanitzades.
Aquestes maneres de fer nets els torrents són nefastes per la conservació del medi ambient.
Quan una neteja que s’ hauria de fer a mà i de manera selectiva, es fa amb màquines de gran
tonatge, arrasen el llit del torrent i se’ n duen tota la vegetació.
Aquesta feina feta de manera adequada, és a dir a mà, podria donar ocupació a molta gent
actualment en atur i utilitzant les despeses que tanmateix destina el SOIB a aquets aturats.
L’ ABAGUA, una empresa pública creada el 2004 i depenent de la Conselleria d’ Agricultura,
Medi Ambient i Territori, és l’ encarregada de gestionar aquesta feina, que per cert ja ha
provocat destrucció al torrent de Solleric, i que te previst la neteja de 29 torrents a les Illes
Balears amb un pressupost de quatre milions d’ euros provinents del Govern Central.
Cal recordar a més que el Consell de Mallorca va delimitar una àrea d’ un centenar de metres
del torrent, juntament a la part empedrada del camí de sa Bomba com a BIC 51-0002425, amb el
qualificatiu de màxima protecció (BOIB 26 de 16-02-2010). Fins aquí han arribat les pales
excavadores. De moment no s’ ha fet cap actuació a aquesta franja.
Consideram que el mètode utilitzat per la neteja del torrent de Coanegra suposa una destrucció
gratuïta i ha provocat una destrucció totalment injustificada del nostre territori ja de per sí molt
maltractat.
Per tot l’ exposat, es proposa al ple el següent:
ACORD
1. L'Ajuntament de Santa Maria del Camí eleva al President de la Comunitat Autònoma la
més enèrgica protesta per la destrucció d’ una part del torrent de Coanegra, efectuada
per la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient i Territori.
2. Així mateix demana que actuacions d’ aquest tipus no es tornin a produir a cap indret de
les Illes Balears.
3. Demanar també la forestació dels marges amb espècies arbòries i arbustives per avançar
cap a cobertures herbàcies menys denses i afavorir així la restauració hidrològicoagroforestal a la conca, per tal de minvar l'erosió per escorrentia i millorar la infiltració,
sempre baix la supervisió i directrius de tècnics de la Direcció General de Biodiversitat
de la Conselleria de Medi Ambient” .

Assenyala que aquesta neteja ha suposat un veritable atemptat ecològic i que
s’ha destruït el territori.
La Sra. Batlessa expressa que li va semblar que a la comissió informativa el PP
digué que la recolzaria si s’eliminava el primer punt de l’acord.
La Sra. Antònia Mª Estarellas respon que sí, que presenta aquesta esmena.
Posada a votació l’esmena consistent en eliminar el primer punt dels acords, és
aprovada per unanimitat del Consistori.
Posada a votació la moció de referència és aprovada per unanimitat del Ple de
l’Ajuntament en els termes següents:
“ D’ acord amb l’ article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local
de les Illes Balears, el Grup Municipal del PSM presenta al Ple de l’ Ajuntament de Santa
Maria del Camí la següent moció sobre la neteja del torrent de coanegra.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La neteja del torrent de Coanegra, a l’ altura del camí de Sa Bomba, que ha fet aquests dies la
Conselleria de Medi Ambient, utilitzant una pala excavadora de gran tonatge que senzillament ha
arrasat totalment el llit del torrent, no es pot qualificar d’ altra manera que d’ un greu atemptat
ecològic. Gorgs d’ aigua, zones humides, alzines, pins, llampúdols, ullastres i tot tipus de flora i
fauna ha estat destrossada. També els antics marges de contenció han estat arrasats. La zona del
camí de sa Bomba és un important ecosistema, que albergava multitud d’ espècies animals i
vegetals: granots, llebres, eriçons, etc. i fins i tot s’ hi podien contemplar esporàdicament
diverses aus, com el xebel.lí o l’ agró. I és la primera zona natural que es troba venint de Palma,
ja que les àrees des Caülls i es Camp d’ Inca han estat urbanitzades.
Aquestes maneres de fer nets els torrents són nefastes per la conservació del medi ambient.
Quan una neteja que s’ hauria de fer a mà i de manera selectiva, es fa amb màquines de gran
tonatge, arrasen el llit del torrent i se’ n duen tota la vegetació.
Aquesta feina feta de manera adequada, és a dir a mà, podria donar ocupació a molta gent
actualment en atur i utilitzant les despeses que tanmateix destina el SOIB a aquets aturats.
L’ ABAGUA, una empresa pública creada el 2004 i depenent de la Conselleria d’ Agricultura,
Medi Ambient i Territori, és l’ encarregada de gestionar aquesta feina, que per cert ja ha
provocat destrucció al torrent de Solleric, i que te previst la neteja de 29 torrents a les Illes
Balears amb un pressupost de quatre milions d’ euros provinents del Govern Central.
Cal recordar a més que el Consell de Mallorca va delimitar una àrea d’ un centenar de metres
del torrent, juntament a la part empedrada del camí de sa Bomba com a BIC 51-0002425, amb el

qualificatiu de màxima protecció (BOIB 26 de 16-02-2010). Fins aquí han arribat les pales
excavadores. De moment no s’ ha fet cap actuació a aquesta franja.
Consideram que el mètode utilitzat per la neteja del torrent de Coanegra suposa una destrucció
gratuïta i ha provocat una destrucció totalment injustificada del nostre territori ja de per sí molt
maltractat.
Per tot l’ exposat, es proposa al ple el següent:
ACORD
1.-L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí demana que actuacions d’ aquest tipus no es
tornin a produir a cap indret de les Illes Balears.
2.-Demanar també la forestació dels marges amb espècies arbòries i arbustives per
avançar cap a cobertures herbàcies menys denses i afavorir així la restauració hidrològicoagroforestal a la conca, per tal de minvar l'erosió per escorrentia i millorar la infiltració,
sempre baix la supervisió i directrius de tècnics de la Direcció General de Biodiversitat de la
Conselleria de Medi Ambient” .
La Sra. Antònia Mª Estarellas indica que tots els treballs són supervisats per la
Direcció General.
La Sra. Batlessa manifesta que queda prou clar amb els punts aprovats.

4.-MOCIÓ PSM: FOMENT DE L’OCUPACIÓ I CONTRA LA REFORMA
LABORAL.
El Sr. Antoni Jaume es refereix al contingut de la moció i assenyala que amb
aquesta reforma es desprotegeix totalment al treballador, hi pot haver reducció de sous
i rebaixa de les indemnitzacions per als acomiadaments i que creuen que en una
situació com la que vivim de crisi econòmica, s’ha de reestructurar tothom i no sols una
part.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que aquesta reforma intenta frenar l’atur i
que creu que era una reforma més que necessària i que els nostres joves estaven
comdemnats ja a l’atur en un 50% i així seguirien si no es prenien mesures. Diu que
amb aquesta reforma s’intenta sortir d’una dinàmica i que des de que va entrar en vigor
s’han signat més de 10.000 contractes. Assenyala que va acompanyada d’altres
mesures i que creu que el camí és positiu.
El Sr. Guillem Ramis exposa que no es tracta d’una reforma que pretengui
acabar amb l’atur. Diu que suposa una degradació per a les generacions futures i no és
una reforma temporal. Indica que es degrada el lloc de feina i preconiza condicions de
feina cap el futur i que s’adreça a millorar sols a un sector de la societat.
La Sra. Antònia Mª Estarellas respon que sembla que el seu partit vol anar en
contra dels treballadors i que es tracta de mesures extraordinàries que s’han de
prendre. Diu que sembla que van en contra de tothom, quan el cert és que la majoria
del poble els ha votat.

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 vots en
contra, corresponents als regidors del PP, aprova la moció de referència en els termes
següents:
“ D’ acord amb l’ article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local
de les Illes Balears, el Grup Municipal del PSM presenta al Ple de l’ Ajuntament de Santa
Maria del Camí la següent moció pel foment de l'ocupació i contra la reforma laboral.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l'Estat ha aprovat una reforma laboral a través d'un Reial decret-Llei que va entrar
en vigor el diumenge 12 de febrer amb la qual s'introdueixen mesures de flexibilitat que deixen
tots els treballadors en una situació més desprotegida i es consent als empresaris la modificació
unilateral de la jornada, l'horari, els salaris i el sistema de rendiment, entre altres condicions de
treball. També permet sense autorització administrativa suspendre o reduir temporalment la
jornada de treball.
A més, amb aquesta reforma laboral es redueix la indemnització de 45 dies per any amb un límit
de 42 mensualitats en l'acomiadament improcedent a 33 dies amb un límit de 24 mensualitats en
tots els contractes indefinits, encara que el text de la reforma aposta decididament per un
acomiadament únic de 20 dies.
Així mateix, modifica les causes de l'acomiadament per evitar el judicial i elimina l'autorització
administrativa en els acomiadaments col·lectius, la qual cosa afectarà greument a les possibilitats
d'aconseguir acord amb indemnitzacions superiors als 20 dies per any.
Aquesta reforma també afecta la negociació col·lectiva perquè condueix els treballadors a la
negociació individual de les seves condicions de treball.
Per altra banda, es creen les condicions per condemnar definitivament els joves a l'atur i al
infratreball a través d'infrajobs per la via de la contractació a temps parcial i d'un nou contracte
d'aprenentatge desvinculat realment de la formació.
En definitiva, la reforma laboral aprovada pel Govern de l'Estat no afavoreix la creació de nous
llocs de treball i representa un cop brutal a les conquestes socials i laborals que s'han aconseguit
amb molt d'esforç al llarg dels anys.
Per tot l’ exposat, es proposa al ple el següent:
ACORD

Primer.- L' Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de l'Estat a retirar la reforma
Laboral i a elaborar una nova reforma que compti amb el consens dels agents socials i la
participació del conjunt de les forces polítiques.
Segon.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí donarà trasllat dels acords a la presidència
del Govern de l'Estat, a la Ministra de Treball, als grups parlamentaris del Congrés, al
Parlament de les Illes Balears i als representats sindicals” .

5.-MOCIÓ PSM: CONCERT ECONÒMIC, DEUTES AMB ELS AJUNTAMENTS I
IMPOSTS PROGRESSIUS.
El Sr. Antoni Jaume expressa que tots coneixen la situació de crisi actual, però
que sorprèn que el govern balear vulgui reduir el dèficit augmentat imposts, llegint a
continuació el contingut de la moció.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que estan d’acord en racionalitzar la
despesa i que un dels principals objectius és reduir el dèficit i que no és aquest govern
el que ha posat en perill als proveïdors. Assenyala que dóna la màxima importància a
aquest govern que sap quins imposts ha de pujar i que està plenament convençuda
que se mira pel que sigui millor per la butxaca del contribuent.
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 vots en
contra, corresponents als regidors del PP, aprova la moció de referència en els termes
següents:
“ D’ acord amb l’ article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local
de les Illes Balears, el Grup Municipal del PSM presenta al Ple de l’ Ajuntament de Santa
Maria del Camí la següent moció sobre el concert econòmic, deutes amb els ajuntaments i
impostos progressius.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació econòmica mundial afecta evidentment les administracions públiques que, els darrers
anys, han patit i pateixen una baixada important dels ingressos que ha contribuït a disparar el
dèficit dels comptes públics.
La racionalització de la despesa i dels recursos i l’ austeritat en la gestió, que són, o haurien de
ser, un eix central en les actuacions de les administracions, són mesures importants per a contenir
el dèficit públic, no són suficients per a rebaixar-lo ni molt manco per a eliminar-lo, a no ser que
es desmantelli l’ estat del benestar o que es posin en marxa mesures per a incrementar els
ingressos.
El Govern de les Illes Balears s’ ha plantejat aquests darrers mesos com a únic objectiu la

reducció del dèficit i amb una única mesura, retallar despesa. Aquesta actuació ha suposat
retallades importants en els serveis públics i ha posat en perill l’ actuació de moltes entitats,
empreses i proveïdors que necessiten cobrar per mantenir-se.
Això no obstant, recentment, el Govern de les Illes Balears, que a la reunió del Consell de
Política Fiscal va votar a favor de reduir encara més el dèficit tal com plantejava el Govern de
l’ Estat, ha anunciat una pujada d’ impostos per a ajudar a equilibrar els comptes.
Entenem que pujar o crear impostos que s’ apliquin progressivament de manera que no afectin a
tothom per igual, sinó que pagui més qui més té, és una mesura adequada per garantir els serveis
bàsics. Però, la instauració de l’ impost conegut com a “ cèntim sanitari” no és una proposta
adequada mentre hi ha altres fórmules per incrementar els ingressos que no llastrin l’ economia i
afectin a tots els ciutadans.
Així mateix, és important tenir en compte que la diferència entre el que aporten els ciutadans de
les Illes Balears a l’ Estat i allò que ens retorna en forma d’ inversions i finançament, és el
14% del PIB (uns 3.000 milions d’ euros anuals).
Per tot l’ exposat, es proposa al ple el següent:
ACORD
1. L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de les Illes Balears a negociar,
com fórmula de finançament el Concert econòmic solidari.
2. L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de l’ Estat a transferir a la
Comunitat Autònoma, consells i ajuntaments els deutes pendents.
3. L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de les Illes Balears, abans
d’ imposar el cèntim sanitari, a cobrar l’ Impost de patrimoni, a incrementar l’ IRPF a les
rendes altes i a instaurar l’ Impost ambiental.
4.- L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
transferir els deutes pendents als Ajuntaments de les Illes Balears” .

6.-MOCIÓ ESQUERRA PER SANTA MARIA: CONTRA LA PRESÈNCIA DE
CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES.
El Sr. Guillem Ramis pren la paraula i expressa que els animals tenen
sentiments i als circs ho passen molt malament perquè entre altres coses se’ls fa

aprendre a base de càstigs. Assenyala que és antieducatiu i la idea és que l’Ajuntament
rebutgi aquesta mena de circs.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que el seu grup s’abstendrà a la votació ja que
hagués estat més correcte que tots els grups haguessin participat i que no sap com
s’introduirà aquest tema dins les ordenances municipals però que el que sí fan és
condemnar el maltractament als animals.
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,
corresponents als regidors del PP aprova la següent moció:

“Guillem Ramis i Canyelles, en representació del Grup Municipal, Esquerra
de Santa Maria del Camí, presenta per a la seva aprovació en el proper
plenari municipal, la següent moció:

Contra la presència de circs
amb animals salvatges

Atès que hi ha nombrosos estudis científics que demostren que els animals son
éssers vius dotats de sensibilitat física i també psíquica.
Atès que tots els animals, siguin de l’espècia que siguin, tenen dret a ser respectats,
no han de patir maltractaments, ni obligats a participar en espectacles violents o
realitzar esforços desmesurats, ni han de ser subjectes d’actes cruels que els suposin
patiments físics o psicològic o causar estats d’ansietat o de por.
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent les seves necessitats procuri
el seu benestar i que en els circs solen viure en condicions de captivitat, allotjats i
transportats a llargues distancies en remolcs de camions que no poden satisfer les
seves necessitats físiques i socials més bàsiques.
Atès que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges
que, tot i haver nascut en captivitat, mantenen els seus instints naturals i el procés
d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa mitjançant
la violència.
Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs, no contribueix ni aporta cap
benefici per a la conservació de les pròpies espècies.
Atès que les administracions locals també hem d’afavorir i potenciar les bones
conductes cíviques i el respecte de la ciutadania cap el nostre entorn natural.
Atès que el respecte al medi ambient i la natura també comporta el respecte cap
aquells éssers amb els quals compartim el planeta Terra.
Atès que els circs amb animals salvatges, no ofereixen cap educació medi ambiental
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resulta fins i tot
anti educatiu per als menors d’edat, que constitueixen el públic majoritari d’aquests
espectacles.

Acord
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda:

1.- Manifestar el compromís del Ajuntament de Santa Maria del Camí, amb els
principis ètics, socials i medi ambientals, respecte a no causar patiment als
animals.
2.- Declarar que aquest Ajuntament es contrari a la utilització i exhibició d’animals
salvatges en els circs.
3.- Adaptar les ordenances municipals amb el propòsit de no permetre l’entrada, ni
la instal·lació a Santa Maria del Camí, de circs amb animals salvatges, encara que
aquests no participin en el seu espectacle.
4.- Realitzar tots els tràmits necessaris per introduir els compromisos d’aquest acord
a les nostres ordenances municipals”.
7.-MOCIÓ ESQUERRA PER SANTA MARIA: DEFENSA DE LA SANITAT
PÚBLICA.
El Sr. Guillem Ramis assenyala que aquesta moció parteix d’un sistema sanitari
que és molt eficient i que no entén que hi pugui haver retalls en la sanitat pública, de la
qual el seu cost és molt barat i està molt ben plantejada.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que la sanitat pública és una prioritat pel
nou govern i que ella sàpiga, no hi ha retallades i creu que en tot cas hi ha afectats
però no retalls.
El Sr. Guillem Ramis assenyala que el sistema de la sanitat pública és un dels
més eficients del món i no és just que es retalli rés.
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 vots en
contra, corresponents als regidors del PP, aprova la moció de referència en els termes
següents:
“Guillem Ramis i Canyelles, en representació del Grup Municipal Esquerra de
Santa Maria del Camí, presenta per a la seva aprovació en el proper plenari municipal, la
següent moció:

Defensa de la sanitat pública

El sistema sanitari públic de l’estat espanyol, ha estat reconegut com un dels millors del
món, fins arribar a un grau de satisfacció molt bo entre els usuaris.
Tot i així, els cost de la sanitat pública en termes econòmics de percentatges en relació al
PIB, ens demostra que encara estem a la cua dels països que formen la UE ( l’Estat Espanyol es
gastà el 2010 per habitant 1.298 euros, mentre que la mitjana europea va ser de 2.103 euros).
Tenint en compte aquestes xifres i en contra del que interessadament alguns exposen, no
es veritat que el sistema sanitari públic sigui ineficient i malbaratador, més be al contrari: amb els
recursos que s’aporten al sistema, s’han aconseguit elevats nivells d’eficàcia i eficiència.
Qualsevol tipus de retallada en els pressupostos significarà un important deteriorament en la
qualitat assistencial sanitària en el sector públic, un allunyament d’aconseguir equiparar-nos a la
mitjana europea, amb conseqüències negatives per a la població usuària i finançadora del
sistema.
A la nostra comunitat autònoma ja s’han començat a practicar retallades al sistema
sanitari: pagament de la targeta sanitària, abonament per part de les dones de la intervenció
Voluntària de l’ Embaràs (IVE), reducció d'hores d’intervenció quirúrgica, pagaments dels
bolquers per part dels menors amb discapacitat física, pagament del dinar per part dels pares i
mares dels menors ingressats a la UCI, reducció de les anomenades “peonades”, desaparició de
les guàrdies localitzades, no cobertura de determinades baixes laborals, paralització de les
ampliacions de l’hospital d’Inca i de Manacor… Ningú no pot creure que aquestes actuacions no
afectaran a l’assistència sanitària i més si es continua amb aquesta política. La conseqüència
més immediata ha estat l’augment de les llista d’espera per intervencions quirúrgiques i per
l'atenció d'especialistes.
El moment present és determinant pel que fa el futur de la sanitat pública. La nostra
Comunitat autònoma ja pateix un dèficit històric en inversió sanitària. A aquest dèficit caldrà
afegir-hi els efectes que tindrà sobre la població usuària de la sanitat pública les mesures
resultants del procés de retallades.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
acorda:
1.-Reclamar al Govern de les Illes Balears, el seu compromís amb el manteniment i
millora del servei públic de Salut, preservant el seu caràcter públic, universal, de qualitat,
integral, solidari i d’equitat garantida.
2.-Reclamar al Govern de les Illes Balears, el seu compromís amb la defensa dels
recursos de la sanitat pública local.
3.-Reclamar al Govern de les Illes Balears la paralització de qualsevol altre retallada que
afecti al sistema de la sanitat pública i la reconsideraciò de les ja realitzades.
4.-Fer arribar aquest acord a la Presidència del Govern de les Illes Balears, al President
del Parlament, a la Consellera de Salut, Família i Benestar social del Govern de les Illes
Balears”.

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.
També la Sra. Batlessa dins aquest punt comunica el següent en relació al
R.D.L 4/2012:
“Complint el que disposa l’art. 3.2 del R.D.L 4/2012, de 24 de febrero, pel que se
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pago de proveïdors de les entitats locals, aquesta intervenció sotmet a la
consideració del Ple de l’Ajuntament el donar compte del següent:
Únic.-Donar compte que el dia 15 de març aquesta Intervenció, en compliment del que
disposa l’art. 3.2 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que se determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanismo de finançament per al pago de
proveïdors de les entitats locals, va remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reunien els requisits de
l’art. 3.1 per un import total per l’Ajuntament i organisme dependent següent:
Entitat

Nº Factures

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Patronat de la Residència Cas Metge Rei

Import Total

1.109

1.145.866’87 €.

158

93.642’15 €.

1.267

1.239.509’02 €”

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
1.-En quin punt de la tramitació es troben les normes subsidiàries?
La Sra. Batlessa diu que hi ha actualment una demanda de subsanació per part
de la Conselleria de Medi Ambient; que dues ja s’han realitzat i la tercera s’està fent.
Assenyala que demanaren al President que degut a què la revisió és anterior al Pla
Territorial, no es pot acoplar al mateix i que totes les peticions de subsanació
venguessin en document únic.
2.-Quins criteris s’empren per avisar als veïns que no treuen el fems? O que no el
treuen com toca?
El Sr. Guillem Ramis respon que hi ha un primer informe de Melchor Mascaró i
després de la brigada que diu qui treu el fems malament. La brigada passa quan pot,
es fa un llistat de totes les cases i se’ls envia un avís. Diu que de 7 contenidors al
principi, actualment no arriben als 2 setmanals, la qual cosa indica que s’ha reduït molt.
3.-Es fa comptes prendre mesures per a la neteja al vial?
El Sr. Guillem Ramis diu que la brigada se’n du les bosses que hi ha al vial i que
hi passa un pic per setmana.
4.-en quin punt es troba el procediment per declarar fill adoptiu a Don Pedro
Rosselló i Far?

La Sra. Batlessa diu que s’està revisant aquest assumpte.

PRECS:
1.-Que es passi una circular a totes les cases pregant que cadascú tregui el fems
davant de casa seva, per tal d’evitar que puguin acusar a un veïnat de que no treu el fems
correctament.
2.-Que es reciclin les graves empreades als foguerons per tal d’evitar costos cada
vegada que s’han de fer foguerons.
La Sra. Batlessa manifesta que de cara a la grava si hi havia demanda i
l’Ajuntament no la necessitava, se solia cedir.

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

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

