ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 31-01-2013.
REGIDORS ASSISTENTS:

Sra. Mª Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sr. Antoni Jaume Capó.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
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 trenta-u de gener de dos mil tretze, 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 manifestant que el ple s’ha hagut
d’ajornar per no coincidir amb la festa de Sant Antoni.
Tot seguit hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del dia.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 15-11-2012.
La Sra. Batlessa demana si qualcú té res a dir d’aquesta acta. Ningú
pren la paraula, per la qual cosa, s’aprova per unanimitat del Consistori l’acta
de la sessió de dia 15-11-2012.

2.-APROVACIÓ
AJUNTAMENT.

COMPTE

GENERAL

PRESSUPOST

2011

El Sr. Antoni Jaume expressa que dins l’expedient hi ha la corresponent
informació tècnica, de la qual es deriva que s’ha executat el 78% de les
despeses i el 87% dels ingressos; la qual cosa demostra que s’estan contenint
les despeses. Indica també que existeix un romanent de tresoreria de
50.471’92 €.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta.

El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als regidors
del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i 6 abstencions, corresponents als regidors del
PP, aprova la proposta, la qual es transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini d’exposició pública del Compte General del
Pressupost corresponent a l’exercici econòmic 2011 (Ajuntament) sense que s’hagi
presentat cap reclamació el Ple de la Corporació acorda aprovar l’esmentat compte
general, que es dóna per reproduït tal com consta a l’expedient respectiu”.

3.-APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2011 RESIDÈNCIA.
El Sr. Antoni Jaume assenyala que en aquest cas, les despeses s’han
executat en un 94% i els ingressos en un 88%, existint un romanent de
tresoreria de -21.626’41 € i que poc a poc es va corregint aquesta diferència.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als regidors
del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i 6 abstencions, corresponents als regidors del
PP, aprova la proposta, la qual es transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini d’exposició pública del Compte General del
Pressupost corresponent a l’exercici econòmic 2011 (Residència) sense que s’hagi
presentat cap reclamació el Ple de la Corporació acorda aprovar l’esmentat compte
general, que es dóna per reproduït tal com consta a l’expedient respectiu”.

4.-APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT EMISORA MUNICIPAL RÀDIO
REBULL.
El Sr. Antoni Jaume exposa que la idea era la de reactivar la ràdio
municipal ja que diferents col.lectius han demostrat interés en la mateixa. Diu
que del reglament es desprenen els objectius de la mateixa, com el de que la
llengua vehicular sigui la catalana, fomentar la música feta a Mallorca i els
temes locals. Assenyala també que el reglament defineix els diferents òrgans
de govern.
La Sra. Batlessa llegeix les propostes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que el seu grup creu que era
necessari regular el tema de la ràdio però que creuen que s’ha d’intentar
ampliar l’emissió ja que no se sent quant t’allunyes una sèrie de quilòmetres del
poble. Expressa que creuen que està ben articulat el reglament però que tal
vegada s’ha intentat regular massa. Diu que troben que també hi podria haver
música en castellà feta a Mallorca i que en relació als representants de les
associacions, tal vegada, es podria fer un torn rotatiu i que tot això ho diran en
període d’al.legacions.
La Sra. Batlessa manifesta que tot el que sigui millorar es pot
consensuar i incloure i que s’obri un període de trenta dies per presentar
al.legacions.

Posat aquest punt a votació, el Ple de l’Ajuntament per set vots a favor,
corresponents als regidors del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis abstencions,
corresponents als regidors del PP, l’aprova, essent el seu contingut el següent:
“1.-Aprovar inicialment el Reglament de l’emissora municipal “Ràdio Rebull”, que
es dóna per reproduït, tal com consta a l’expedient respectiu.
2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de
conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir
del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les
persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions,
objeccions i observacions que considerin pertinents.
3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el
termini indicat, entendre que queda definitivament aprovat aquest Reglament en funció del
previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicat íntegrament sobre el B.O.I.B i
transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es
modifiqui o derogui expressament.
5.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquest Reglament a la
Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca i a la
Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a l'art. 113 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears”.
5.-APROVACIÓ PADRÓ HABITANTS A 01-01-2012.
La Sra. Batlessa manifesta que es tracta del padró d’habitants que ve a
través de l’Institut Nacional d’Estadística i que a 01-01-2012 dóna un resultat de
6.473 habitants.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres l’aprova, amb el següent contingut:
“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 03-12-2012, nº 4474, la
formalització de les actuacions realitzades durant l’exercici anterior per a l’aprovació de la
revisió del Padró Municipal a 01-01-2012;
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 01-01-2012, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, i amb un resultat,
referit a la data indicada, de 6.473 habitants.
2.-Remetre aquest acord a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional

d’Estadística”.
6.-NOMENAMENT DE VOCAL I SUPLENT ASSEMBLEA CONSORCI
D’AIGÜES.
La Sra. Batlessa manifesta que en data de desembre de 2.012, el govern
balear va demanar que s’anomenàs un vocal i un suplent a l’assemblea del
consorci d’aigües, llegint a continuació les propostes.
Posat aquest punt del dia a votació, el Ple de l’Ajuntament per 7 vots a
favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis
abstencions del regidors del PP, aprova la següent proposta:
“Nomenar com a vocal representant de l’Ajuntament a l’Assemblea del Consorci
d’Aigües de les Illes Balears el Sr. Guillem Ramis Canyelles i com a suplent la Sra.
Antonia Martí Alfano”.

7.-PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTGE DE PAU.
La Sra. Batlessa manifesta que a l’expedient hi ha la llista de persones
que s’hi han presentat.
La Sra. Mª Magdalena Borrás Coll demana votació secreta.
Posada a votació la proposta de votació secreta, és aprovada per set
vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis
abstencions corresponents als regidors del PP.
A continuació els regidors del PP surten de la Sala.
Un cop que tornen a la Sala els regidors del PP, s’efectua la votació
secreta, de la qual el seu resultat és el següent:
-Sr. Benet Darder Sansó, cinc vots a favor.
-8 abstencions.
Atès que cap candidat ha tret la majoria absoluta, la Sra. Batlessa
assenyala que s’estudiaran les mesures a prendre a continuació.

8.-MOCIÓ BATLIA PER LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ DE LA
LLENGUA I LA CULTURA.
La Sra. Magdalena Crespí assenyala que consideren una agressió a la
llengua pròpia la decisió del govern balear de sortir de la institució Ramon Llull;
que davant aquest fet mostren la seva disconformitat i que es volen adherir a la
xarxa de municipis que s’està formant, llegint a continuació els acords que es
volen adoptar.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que el seu grup s’abstendrà
perquè consideren que l’institut d’estudis baleàrics pot complir aquesta funció,
sol.licitant on es realitzaria l’adhesió.
La Sra. Magdalena Crespí contesta que l’adhesió seria a la fundació.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que els hi sembla una decisió de
l’equip de govern, demanant com es faria l’adhesió a la xarxa de municipis.
La Sra. Magdalena Crespí expressa que encara s’està gestant la xarxa
de municipis.
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, PSIB-PSOE i sis
abstencions, corresponents als regidors del PP, l’aprova en els termes
següents:
“L’equip de Govern de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí sotmet a la
consideració del PLE la següent
MOCIÓ
El passat 7 de desembre el Consell de Govern va acordar la separació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’Institut Ramon Llull, consorci integrat
inicialment per la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. L’Institut Ramon Llull forma part de la Fundació Ramon Llull, fundació
constituïda pel Govern d’Andorra, l’Institut Ramon Llull, el Consell General dels
Pirineus Orientals, l’Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes.
Aquest consorci és una eina de projecció exterior de la llengua catalana i de la
cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió.
Els objectius fonamentalment era la promoció de l’ensenyament del català, la seva
difusió a l’exterior, el coneixement de la literatura que s’expressa en llengua catalana, la
difusió del pensament, l’assaig i la investigació a l’exterior, a més de la promoció de les
relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes de
projecció de la cultura, de dins o fora del domini lingüístic.
Per altra banda, el 22 d’octubre el Gremi d’Editors va fer públic el tancament de
l’Espai Mallorca per manca de suport institucional. L’Espai Mallorca és un centre de
promoció i difusió de la cultura de les Illes Balears a Catalunya que va néixer el
setembre del 1998 com una iniciativa del Consell de Mallorca en col.laboració amb el
Gremi d’Editors de Balears.
Per tot això, el Ple adopta els següents acords
ACORDS
Primer.-L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de les Illes
Balears a no abandonar l’Institut Ramon Llull i reforçar-lo com autèntic instrument de
projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura.
Segon.-L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Consell de Mallorca a
realitzar totes les accions necessàries per mantenir obert l’Espai Mallorca a Barcelona
com a element de promoció dels productes culturals de les Illes Balears i de la promoció
dels seus artistes i escriptors.
Tercer.-L’Ajuntament de Santa Maria del Camí sol.licita formar part de la xarxa
de municipis adherits a l’Institut Ramon Llull.

Quart.-L’Ajuntament de Santa Maria del Camí transmetrà aquests acords al
Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca i a l’Institut Ramon Llull”.
9.-MOCIÓ BATLIA: DETECCIÓ DE DIOXINES EN ELS POUS DELS
VOLTANTS DE SON REUS.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Guillem Ramis i aquest exposa
que la moció té a veure amb l’augment de dioxines al planeta i amb l’augment
de la incineració, llegint tot seguit la moció.
A continuació assenyala que el control existeix i les directives també i
que és necessari saber si es fan aquests controls i tranquil.litzar a la població
que l’índex de dioxines no és més elevat que a altres indrets del planeta.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que li fa gràcia que tenint un
equip de govern, aquest hagués pogut demanar l’informe de què parla la moció
i que ja donen per suposat que existeix un informe.
El Sr. Guillem Ramis expressa que aquest informe el demana el Ple de
la Corporació.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que en el tema de la salut
pública preocupa el tema de les dioxines però també altres, com per exemple el
de la legionela i que tenen dret a saber el que amenaça la salut pública, però
de tot, i que poden demanar, però sembla que primer es culpabilitza. Diu que
d’alarmes, s’han de crear les justes.
El Sr. Guillem Ramis exposa que si l’índex no és més elevat que a altres
llocs del planeta, això tranquil.litzaria tothom.
La Sra. Batlessa manifesta que quan es va pujar per damunt del 50%
dels nitrats als pous, es va informar a tot el poble i que quan hi ha hagut un cas
de legionela, no ha tengut constància de que fos a un lloc públic. Assenyala
que demanen que informin ja que hi ha una alarma a nivell públic.
El Sr. Guillem Ramis exposa que l’interés general ha d’anar per davant
els interessos de Tirme i que si hi ha clàusules leonines, s’han de denunciar.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que ja ha dit que es fonamenta
una moció damunt un informe i que s’ha de saber si existeix aquest.
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, PSIB-PSOE i sis
abstencions, corresponents als regidors del PP, l’aprova en els termes
següents:
“Moció de Batlia.

D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim
local de les Illes Balears, es presenta al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí la
següent moció: Detecció de dioxines en els pous dels voltants de Son Reus
Exposició de motius:
El nom dioxina, fa referència a una gran família de compostos orgànic halogenats, relacionats entre ells per una estructura patró comuna d’anells aromàtics

enllaçats amb àtoms de clor. Aquests compostos son bioacumulatius en humans i
animals. Són productes mutagens i cancerosos en humans. Si bé hi ha indicis que
aquestes molècules poden ser produïdes en algunes activitats naturals, no hi ha dubte
que els nivells alarmants de dioxines al medi tenen el seu origen en el procés
d'industrialització on les dioxines són produïdes per la combustió de matèria orgànica
en presència de clor. Un dels processos que més en produeix és la incineració de
residus.
Les característiques fisico-químiques d'aquests contaminants, els converteixen
en perillosos fins i tot a baixos nivells d'emissió. Són molècules molt poc reactives el
que en dificulta la seva degradació per part dels bacteris del sòl i la seva metabolització
per part del nostre organisme. També són extremadament solubles en lípids. Aquesta
característica fa que s'acumulin a les zones greixoses dels animals que formen part de la
nostra dieta. A tot això cal afegir, finalment, una elevada volatilitat, que facilita la seva
dispersió a través de l'aire, permetent l'aparició de dioxines a racons del planeta que
queden lluny de les zones de producció industrial.
Tot i que encara s'estan duent a terme recerques al respecte, el que es coneix
amb seguretat és que existeix una toxicitat a llarg termini per ser acumulatius. Aquest
tipus d'intoxicació és silenciosa i passa sovint desapercebuda però a la llarga pot
esdevenir molt perillosa. Alguns dels efectes que se'ls han atribuit a llarg termini són:
cancerígens, immunodepressors i de disrupció endocrina.
La prevenció, reducció o eliminació de l'exposició humana a les dioxines
requereix un control estricte dels processos industrials que siguin possibles focus de
formació d'aquests contaminants. En el procés d’incineració de residus, augmenta el
risc d’emissió de dioxines en augmentar la proporció de clor per la presència de plàstics.
S'han de prendre mesures per reduir l'emissió de dioxines a la font d'origen i per
tal de prevenir aquest risc són essencials bons controls i bones pràctiques durant tot el
procés que envolta la incineració de residus.
L’equip de Govern Municipal hem tingut coneixement de la existència d’un
informe a la Direcció General de Recursos Hídrics que adverteix de la detecció de
dioxines a les aigües dels pous dels voltants de Son Reus. Aire, aigua i sol, estan
amenaçats de contaminació per la incineració de residus i per això, proposem els
següents:

Acords
1.- Sol·licitar còpia de l’informe al Govern de les Illes Balears sobre detecció de
dioxines en els pous dels voltants de Son Reus i donar-li publicitat per a tranquil·litat
dels veïns de Santa Maria del Camí i residents a l’Illa de Mallorca.
2.- Sol·licitar al Consell de Mallorca, un augment de la freqüència dels controls sobre
l’emissió de dioxines de la incineració a Son Reus i de la presència de les mateixes.
3.- Sol·licitar al Consell de Mallorca, l’aplicació de totes aquelles mesures que
possibilitin la reducció de les tones de residus a incinerar.

4.- Sol·licitar la revisió del contracte de TIRME amb el Consell de Mallorca i els
termes de la concessió del servei públic, aprofitant al màxim les infrastructures que ja
té per un reciclatge òptim, millorant la recollida selectiva i posant l’interès general per
damunt dels beneficis empresarials”.
10.-MOCIÓ BATLIA: ESPAIS NATURALS.
El Sr. Guillem Ramis llegeix la moció, tot exposant que els espais
naturals són un dels millors béns que es poden deixar per a les generacions
futures i que el govern ha de mirar pels interessos futurs.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que no manegen les mateixes
dades que les de l’exposició de motius, que no li consta que s’hagin hagut de
tancar equipaments ni baixar pressuposts i que a tots els hi agradaria que no hi
hagués acomiadaments.
El Sr. Guillem Ramis assenyala que a les mobilitzacions de treballadors
que hi va haver, eren treballadors de camp.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que no foren mobilitzacions de la
part forestal.
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, PSIB-PSOE i sis
abstencions, corresponents als regidors del PP, l’aprova en els termes
següents:
“Moció de batlia.
D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim
local de les Illes Balears, es presenta al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí la
següent moció de Batlia pel Manteniment dels recursos destinats a la protecció dels
espais naturals.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de les Illes Balears està duent a terme una reducció dràstica dels
recursos destinats a la cura del territori i els espais naturals. Centres ornitològics i de
difusió de la natura que no obren gairebé mai, manca de personal de manteniment,
cotxes que ni tan sols han passat la ITV, generadors sense combustible, equipaments
tancats perquè no hi fa feina ningú, retallada de visites guiades, falta de vigilants, el
Parc Nacional de Cabrera que ha quedat sense personal de manteniment ni ningú amb
títol per pilotar les barques que haurien de vigilar la reserva marítima..
Els pressupostos de 2012 ja varen suposar una greu regressió en aquest sentit,
que ara s’agreuja, fins a un punt inadmissible, en els pressuposts per a 2013. En el cas
de Cabrera, cal afegir-hi la reducció de més d’un 40% de l’assignació de l’Estat.
La fusió de les dues empreses públiques que es dediquen a tasques de protecció i
conservació dels espais naturals, l’IBANAT i Espais de Natura Balear (ENB), no
justifica en absolut les reduccions de pressupost, del 13% la primera, i més del 30% la
segona, comportant 29 acomiadaments de treballadores i treballadors que es dediquen a
aquestes tasques, deixant la plantilla sota mínims i sense que es pugui garantir la
vigilància i la conservació dels espais i de les espècies que hi viuen.

Aquesta retallada fa impossible l’objectiu de complir amb les directives
europees de conservació d’espais naturals i el Pla Balears Natura 2015, sobretot si tenim
en compte que entre els 10 espais naturals protegits de les nostres Illes i les 24 finques
públiques sumen gairebé 100.000 hectàrees.
La decisió a més, xoca i contradiu els anuncis del Conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori de potenciar l’atractiu turístic dels espais naturals i el turisme de
natura amb tot el discurs en favor de la desestacionalització de l’activitat, ben al
contrari, és un atac a la línia de flotació del paisatge com a puntal de la nostra economia.
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
garantir una òptima protecció i conservació dels espais naturals, els treballs forestals, la
prevenció d’incendis, l’educació ambiental i la cura de la biodiversitat i el patrimoni
natural.
2.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, insta el Govern de les Illes Balears a dotar
de recursos materials i humans suficients les empreses públiques IBANAT i ENB, o
l’entitat que els substitueixi, sense acomiadaments de treballadors”.

PUNTS D’URGÈNCIA
En virtut del que disposa l’art. 82 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears; la Sra. Batlessa exposa que arrel
d’una reunió que tengueren ahir vespre les AMIPAS, avui mateix han entrat un
escrit sol.licitant que el Ple aprovi una moció sobre l’IES de Santa Maria i que
es pretén, duent-la avui a Ple, donar temps a la Conselleria perquè pugui
planificar.
Posada a votació la introducció d’aquest punt per urgència, és aprovada
per unanimitat del Consistori.
A continuació la Sra. Batlessa manifesta que es tracta de recolzar la
demanda de les tres AMIPAS i reclamar un dret just. Diu que és hora de
demanar i entre tots fer un esforç perquè hi hagi estabilitat, llegint tot seguit la
moció. Diu que es tracta de recolzar la demanda de posada en funcionament
de l’institut i que s’han ofertat dos espais.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que com a grup volen que
l’institut sigui una realitat i que s’ha de tenir en compte que el calendari es va
fent i que retrasos n’hi ha a totes les obres. Assenyala que voluntat per part de
la Conselleria d’Educació n’hi ha i que recolzen qualsevol petició d’institut.
Indica que les passes que s’estan demanant s’estan complint.
La Sra. Batlessa manifesta que bo serà si tot el Ple ho recolza. Diu que
els alumnes de Santa Eugènia i de Santa Maria sempre han convivit bé.
Assenyala que aquest curs acaba l’equip directiu i que l’Ajuntament de Santa
Maria ha estat generós i que volen avançar en aconseguir l’institut de Santa
Maria i que serà bo que tots facin pinya. Diu que amb l’esforç que fa Santa
Maria, la Conselleria podria ser un poc més generosa i que l’adaptació de
l’edifici l’ha feta l’Ajuntament i que la Conselleria podria posar en marxa el

funcionament ja que el 58% de l’alumnat són de Santa Eugènia i de Santa
Maria. Assenyala que és bo que aquesta moció s’aprovi per unanimitat.
Posat aquest punt a votació, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels
seus membres l’aprova en els termes següents:
“MOCIÓ BATLIA PER A LA DOTACIÓ DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS
2013-14 DE L’IES SANTA MARIA I DE REINICI DE L’EXPEDIENT DE PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ DEL NOU IES SANTA MARIA
Atès que el Ple d’aquesta corporació aprovà per unanimitat en sessió celebrada el dia 27 de
novembre del 2008 acordà per unanimitat l’oferta de la parcel·la número 159 al polígon V del
terme municipal de Santa Maria del Camí per a la construcció de l’IES Santa Maria, i que es
comunicà oficialment a la Conselleria d’Educació i Cultura en data de desembre de 2008.
Atès que el Ple d’aquesta corporació aprovà per unanimitat en sessió en sessió celebrada dia
31-3-2011 va adoptar
per unanimitat els acords que es transcriuen literalment a
continuació: a) Ofertar tots els espais desocupats de l´antic CP ubicat a la Plaça Andreu Torrens
per impartir els ensenyaments d´ESO, donat que aquesta proposta suposaria un estalvi per a
l´administració, al no haver d´acondicionar terrenys ni emprar aules prefabricades. L´oferta
seria temporal mentre s´executen les obres de construcció de l´institut al nostre municipi. b)Ofertar les instal.lacions del Camp Municipal d´Esports “Antoni Gelabert” mentre s´utilitzin els
espais de l´antic Col.legi Públic
Atès que les AMIPA de l’IES Santa Maria, del CEIP Melcior Rosselló i Simonet, del CEIP Mestre
Guillemet han sol·licitat per registre a la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives dels punts primer i segon de la següent moció.
Atès que els Consells Escolars del CEIP Melcior Rosselló i Simonet en data 23 de gener de 2013,
del CEIP Mestre Guillement en data 28 de gener de 2013 han aprovat per unanimitat sol·licitar
a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives el punts primer i
segon de la següent moció
Atès que el Consell Escolar de l’IES Santa Marçal-IES Santa Maria avalà en data 14 de
desembre de 2013 els punts primer i segon de la present moció i ho comunicà a la Direcció
General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, i que aprovà per unanimitat al
Consell Escolar del dia 28 de gener de 2013 els punts primer i segon de la següent moció
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, en la sessió plenària del dia 31 de gener de 2013 aprova
el següents acord per unanimitats:

Primer.- Instar a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
que realitzi la convocatória i nomenament d’Equip Directiu complet de l’IES Santa Maria
pel curs 2013-2014. Convocatòria i dotació de la plantilla orgànica de personal docent de 1er2ón i 3 d’ESO i d’administració per al curs 2013-2014. De tal manera que a 1 de setembre del
2013 l’IES Santa Maria tengui tota la dotació del personal docent i d’administració i serveis
que requereix.
Segon.- Instar a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
que reinicii la tramitació de tot l’expedient del Projecte construcció edifici IES Santa Maria:
recepció del solar cedit per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a novembre del 2008,
encàrrec del projecte de construcció del nou IES als espais ofertats per l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí, comissió de seguiment del projecte, dotació de partida pressupostària

pel 2013 i 2014, calendari de licitació de les obres. Establir un calendari de terminis de
l’execució de l’expedient del nou IES Santa Maria del Camí.
Tercer.- Es sol·licita resposta escrita i documentada per part de la Direcció General de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives que de les dues peticions a l’Ajuntament
de Santa Maria del Camí.
Quart.- Comunicar el acords a la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives”.

II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.-COMUNICACIONS DE BATLIA.
La Sra. Batlessa 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.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que l’aire condicionat a
l’escoleta i l’institut no s’apaga.
El Sr. Nicolau Canyelles assenyala que s’apaga i que té un
temporalitzador.
La Sra. Batlessa expressa que hi ha un responsable que controla el
tema, que hi va haver aquesta informació i que hi va anar l’arquitecte municipal.
Diu que s’han posat en contacte amb l’instal.lador i que una persona controla
aquest tema.

La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si s’havia perdut el contracte de
concessió del bar de la tercera edat.
La Sra. Batlessa manifesta que quan es va acabar a aquestes
instal.lacions el menjador social, el tema el va assumir l’associació de la tercera
edat.

La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que les restes dels foguerons
s’acumulen a l’aparcament i si no es podrien tornar a emprar.
La Sra. Batlessa manifesta que estan a la voltadora i que hi ha gent que
les ha emprat. Diu que a vegades a demanda de particulars, es deixen i que els
darrers que ho han demanat han estat els del camp de fútbol.

La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que vol insistir en el tema del càrrega i
descàrrega que hi ha davant el SYP, ja que el camió no empra aquest espai i
va cap enrera, suposant un perill.
La Sra. Batlessa diu que els hi feran un escrit ja que primer és la

seguretat.
La Sra. Teresa Cañellas diu que arriba devora el PAC marxa enrera i és
molt perillós.

La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si és voluntat de l’equip de govern
aprovar les Normes Subsidiàries.
La Sra. Batlessa manifesta que voluntat n’hi ha molta. Expressa que el
Consell de Mallorca distribueix les còpies entre els diferents organismes que
han d’informar i digueren que mancaven dos informes, el de recursos hídrics,
que ja ha arribat i és favorable i el de la Comissió Balear de Medi Ambient.
Assenyala que la Comissió de Medi Ambient els convocà a una reunió.
Exposa que hi va haver una contradicció perquè en un primer informe havia dit
que s’havien d’adaptar al Pla Territorial i que en un segon informe els va dir que
hi havia incoherències perquè hi havia coses del Pla Territorial.
Continua dient que els tècnics de l’Ajuntament ho han mirat i s’ha
modificat la documentació, que ara s’ha de revisar, i que s’ha demanat a un
tècnic de medi ambient que revisi la cartografia i després anirà al Consell de
Mallorca.

La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que es repartiren uns fulletets de
les taxes d’aigua, que no li quadren, demanant si hi va haver informe.
El Sr. Guillem Ramis diu que ho va fer el departament de facturació i no
hi va haver informe. Assenyala que el càlcul es fa perquè els trams nostros no
són iguals als del govern. Diu que l’Ajuntament factura cada dos mesos i el
govern cada mes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que no els hi quadra.
La Sra. Batlessa assenyala que ho ha fet una persona del departament
de facturació i que reconeixen que es tracta d’una taxa del govern que vé
marcada per llei i que s’aplica. Diu que la part municipal són les tones i lo
demés són taxes que es recapten pel govern. Expressa que el que recapten
per altres organismes és superior al que se recapta per a l’Ajuntament i que si
hi ha qualque erro, es corregirà.

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 vint minuts de dia
trenta-u de gener de dos mil tretze; de totes les quals coses, com a Secretària
de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

