ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE DIA 21-11-2013.
REGIDORS ASSISTENTS:
-

Sra. Maria Rosa M. Vich Vich.

-

Sr. Nicolau Canyelles Parets.

-

Sra. Magdalena Crespí Simón.

-

Sr. Antoni Jaume Capó.

-

Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.

-

Sra. Antonia Martí Alfano.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.

-

Sra. Antonia Mª Estarellas Torrens.

-

Sr. José Serra Matas.

-

Sra. María Teresa Cañellas Ramón.

-

Sra. Andrés Morcillo Sánchez

-

Sr. Alfonso Gómez Rosselló.

REGIDORS QUE HAN EXCUSAT
LA SEVA PRESÈNCIA:
-

Sr. Andrés Jaume Castañer.

Hi actua com a Secretari, el Secretari accidental de la Corporació, Sr.
Josep Sbert Salom.
A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vint-i-una hores deu minuts de dia vint-i-un de novembre 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 Secretari accidental el Sr. Josep Sbert Salom; assistint també la
interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu.
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La Sra. Batlessa obre la sessió i tot seguit hom passa a examinar les
qüestions incloses a l’ordre del dia.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIONS 19-09-2013 I 27-09-2013.
D’acord amb l’art. 97 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si qualque
membre dels assistents ha de formular cap observació a l´acta de les sessions
de dia 19-09-2013 i 27-09-2013.
Ningú pren la paraula, per la qual cosa s’aprova per unanimitat dels
membres de la Corporació l´acta de les sessions de dia 19-09-2013 i 27-092013.
2.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, MODALITAT SUPLEMENT DE
CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (LIQUIDACIÓ EXERCICI ECONÒMIC 2012).
El Sr. Antoni Jaume pren la paraula i comenta que tenien intenció de fer l
´amortització durant el primer semestre de l´any 2014, però que la tresoreria de
l´Ajuntament va bé i no suposa cap problema fer-la ara.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta:
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de
crèdits en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec
al romanent líquid de Tresoreria amb finançament afectat resultant de
la liquidació de l’exercici anterior,:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

01.01100.91100

Amortització préstecs
TOTAL DESPESES

Euros
200.000,00
200.000,00
euros

Altes en Concepte d’Ingressos
Concepte
870.00
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Descripció
Romanent de tresoreria per a
despeses generals

Euros
200.000,00

200.000,00
euros

TOTAL INGRESSOS

El resum per capítols se relaciona als quadres següents:
Pressupost de Despeses
Despeses
CAPITOL

1
2
3
4
6
7
9

DENOMINACIÓ

Despesa
de
personal
Despesa
corrents
en
béns i serveis
Despesa
financera
Transferències
corrents
Inversions
reals
Transferències
de capital
Passius
financers
TOTAL DESPESES

Consignació
inicial
Increm/dism Consignac
io
definitiv
a
179.3399,70
1.793.399,70 €
198.4927,61
1.984.927,61 €
99.357,47
99.357,47 €
666.490,37
666.490,37 €
0,00

163.466,35

0,00

75.197,96

200.000,00

288.136,09

200.000,00

5.070.975,5
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163.466,35
75.197,96 €
88.136,09
4.870.975,55 €

Pressupost d’Ingressos
Ingressos
CAPITOL
1
2
3
4
5
6
3

DENOMINACIÓ
Impostos
directes
Impostos
indirectes
Taxes i altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos
patrimonials
Alienació
d’inversions
reals

Consignació
inicial

Increm/dism Consignacio
definitiva

1.987.694,73

1.987.694,73

66.799,20

66.799,20

1.448.532,93

1.448.532,93

1.344.716,02

1.344.716,02

100,00

100,00

0,00

0,00

7
8
9

Transferències
de capi-tal
Actius
financers
Passius
financers
TOTAL INGRESSOS

0,00
0,00
200.000,00

200.000,00

0,00

23.132,67

0,00
23.132,67
4.870.975,55

200.000,00

5.070.975,55

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci
en el BOIB, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari,
el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri
convenient.”
La Sra. Antonia Estarellas afirma que s´alegren, que això vol dir que la
resta d´administracions també va pagant, però que el seu grup s´abstendrà en
la votació.
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, Esquerra de Santa
Maria i PSOE-PSIB i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP,
aprova la proposta.
3.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI (urbana).
El Sr. Antoni Jaume diu que la proposta és baixar el tipus del 0´45% al 0
´427%. Els estudis que han fet asseguren la viabilitat i per tant proposen baixar
al 0´427%.
La Sra. Antonia Estarellas comenta que es pensaven que pujaven el
tipus.
La Sra. Batlessa respon que s´havia aprovat el 0´45% quan es van
baixar els valors cadastrals. Es va considerar que era una bona idea la baixada
dels valors cadastrals perquè resultava beneficiós pels propietaris en
determinades situacions, com per exemple en casos de compra-venda o
acceptació d´herències, però aquesta baixada implicava posar en perill l
´estabilitat pressupostària i en aquest moment es va aprovar una pujada del 0
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´42% al 0´45%. Actualment disposen de més dades i es pot permetre una baixa
del tipus.
La Sra. Antonia Estarellas respon que fins ara no s´havia aplicat el tipus
del 0´45%.
La Sra. Batlessa li contesta que efectivament no s´havia aplicat aquest
tipus.
La Sra. Teresa Cañellas comenta que aquest any ha pujat l´IBI.
El Sr. Antoni Jaume respon que el que a pujat és la Taxa del Coeficient
de Reducció. Quan es va aprovar la reducció del 15% dels valors cadastrals,
implicava una baixada dels ingressos i per aquest motiu es va aprovar la
pujada del tipus al 0´45%.
La Sra. Teresa Cañellas demana si a la gent de Santa Maria els hi
costarà més l´IBI.
La Sra. Batlessa respon que es té previst recaptar el mateix.
El Sr. Antoni Jaume afirma que suposarà una baixada pels veïns del
poble, que amb el mateix valor cadastral pagaran menys.
La Sra. Batlessa a continuació llegeix les previsions de l´expedient i
comenta que es suposa que pagaran menys.
La Sra. Antonia Estarellas comenta que som més gent al poble.
El Sr. Guillem Ramis diu que que al ser més gent, implica la mateixa
recaptació pagant menys.
La Sra. Antonia Estarellas comenta que veu positiu aplicar el 0´427% en
lloc del 0´45%.
La Sra. Batlessa afirma que el mínim marcat per la Llei és el 0´4% i que
Santa Maria aplica un dels tipus més baixos, però s´han de mantenir els serveis
i complir amb el pla d´estabilitat.
A continuació la Sra. Batlessa llegeix la proposta.
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre bens immobles (IBI), en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció que
es recull a continuació:

« Art. 2n

1.El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de
naturalesa urbana queda fixat en el 0'427% »
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini
de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar
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les reclamacions que considerin convenients.
TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a
l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar a la Batlessa – Presidenta per subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte.

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, Esquerra de Santa
Maria i PSOE-PSIB i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP,
aprova la proposta.

4.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SIMILARS EN TERRENYS D´ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC, PEL QUE FA A L
´ART. 3ER, DARRER PARÀGRAF.
El Sr. Guillem Ramis comença explicant que arran de la pujada de la
taxa, els “fireros” es van començar a queixar i amenaçaven amb no portar les
atraccions; comenta que l´any passat la pista dels cotxets era més petita i que
si enguany no venen seria una catàstrofe pels al.lots. Els “fireros” s´han
compromès a fer un regal als Serveis Socials en forma de tiquets i fitxes per
pujar a les atraccions sempre que es rebaixi la taxa i es torni a la taxa anterior.
La modificació consisteix en arrodonir a 0´25 €/m2 i 0´50 €/m2.
La Sra. Batlessa comenta que només es modifica aquest apartat i tot
seguit llegeix la proposta:

“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la Taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
similars en terreny d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic, pel que fa a l’art. 3er, en els termes que consta en
l’expedient i amb la redacció que es recull a continuació:
« Article 3er.
2.-Les tarifes de la taxa són les següents:
Parades mercat dominical:
CATEGORIA A (Productes en general)
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A-1 puesto
setmanes)
A-2 puestos
setmanes)
A-3 puestos
setmanes)
A-4 puestos
setmanes)
A-5 puestos
setmanes)

(3 metres)..... 7,00€/m/dia...... 182,00€ semestre (26
(6 metres).....14,00€/m/dia...... 364,00€ semestre (26
(9 metres).... 23,10€/m/dia...... 600,60€ semestre (26
(12 metres).. 30,80€/m/dia...... 800,80€ semestre (26
(15 metres).. 38,50€/m/dia... 1.001,00€ semestre (26

CATEGORIA B (Producció Balear)
B-1 puesto
setmanes)
B-2 puestos
setmanes)
B-3 puestos
setmanes)
B-4 puestos
setmanes)
B-5 puestos
setmanes)

(3 metres)..... 6,00€/m/dia...... 156,00€ semestre (26
(6 metres).....12,00€/m/dia...... 312,00€ semestre (26
(9 metres).....19,80€/m/dia...... 514,80€ semestre (26
(12 metres)...26,40€/m/dia...... 686,40€ semestre (26
(15 metres)...33,00€/m/dia...... 858,00€ semestre (26

CATEGORIA C (Producció pròpia)
C-1 puesto
setmanes)
C-2 puestos
setmanes)
C-3 puestos
setmanes)
C-4 puestos
setmanes)
C-5 puestos
setmanes)

(3 metres).... 5,00€/m/dia...... 130,00€ semestre (26
(6 metres).... 10,00€/m/dia...... 260,00€ semestre (26
(9 metres).... 16,50€/m/dia...... 429,00€ semestre (26
(12 metres).. 22,00€/m/dia...... 572,00€ semestre (26
(15 metres).. 27,50€/m/dia...... 715,00€ semestre (26

CATEGORIA D (Segona mà, restauració, recuperació)
D-1 puesto (3 metres).... 4,00€/m/dia...... 104,00€ semestre (26
setmanes)
D-2 puestos (6 metres).... 8,00€/m/dia...... 208,00€ semestre (26
setmanes)
D-3 puestos (9 metres)....13,20€/m/dia...... 343,20€ semestre (26
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setmanes)
D-4 puestos (12 metres)..17,60€/m/dia...... 457,60€ semestre (26
setmanes)
D-5 puestos (15 metres)..22,00€/m/dia...... 572,00€ semestre (26
setmanes)
CATEGORIA E (Producció pròpia i ecològica)
E-1 puesto
E-2 puestos
E-3 puestos
E-4 puestos
E-5 puestos

(3 metres).... 3,00€/m/dia...... 78,00€ semestre (26 setmanes)
(6 metres).... 6,00€/m/dia...... 156,00€ semestre (26 setmanes)
(9 metres).... 9,90€/m/dia...... 257,40€ semestre (26 setmanes)
(12 metres)..13,20€/m/dia...... 343,20€ semestre (26 setmanes)
(15 metres)..16,50€/m/dia...... 429,00€ semestre (26 setmanes)

-Indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic...............
3 €/m2 i dia
-Barraques, casetes de
anàlegs ..0,25€/m2 i dia.

venda

de

comestibles,

begudes,

bars

i

El diumenge de la Fira se satisfarà 0,50€/m2 i dia. Els dies restants de la
Fira se satisfaran 0,25€/m2 i dia.
- Mínim ........................

10 €/dia

- Els dies de Fira se satisfaran els mateixos drets que els assenyalats a les
parades del mercat dominical, per m/dia, d’acord amb l’acreditació de la
corresponent categoria.”
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva,
mitjançant exposició d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en
el BOIB, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que considerin
convenients.
TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord
és definitiu en base a l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals”.
La Sra. Antonia Estarellas manifesta que votaran a favor perquè els
venedors ambulants ho estan passant molt malament. Fa constar que el seu
partit ja ho va dir quan es va aprovar la pujada.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
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per unanimitat dels membres presents, aprova la proposta.
5.-APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI
MUNICIPAL DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Martí, comença
exposant que aquest reglament és un model tipus, que quasi tots els pobles el
tenen aprovat i el que pretenen és que Santa Maria també ho tingui aprovat.
Dins l´expedient venen detallats els costos, com es finançarà, drets i deures,
així com els serveis que es donaran.
La Sra. Antonia Martí comenta que ara pretenen aprovar aquest
reglament però que més endavant presentaran altres reglaments, com per
exemple el del SAT.
La Sra. Antonia Estarellas comenta que això dona transparència i
claredat tant pels usuaris com per l´administració.
A continuació la Sra. Batlessa llegeix la proposta.

- Aprovació Reglament de Règim Intern del Servei Municipal de
Teleassistència Domiciliària”.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels membres presents, aprova la proposta.
6.-MODIFICACIÓ FESTES LOCALS 2014.
La Sra. Batlessa explica que aquesta modificació es fa pensant amb la
gent que viu al poble. Comenta que s´adonen que aquestes dates suposen que
les dues festes cauen el mes d´abril i no agrada a ningú que siguin dues
setmanes seguides, però que per una part les famílies organitzen les festes de
pàsqua per estar amb la família i consideren que és una tradició que s´ha de
mantenir i per altra part no volen llevar com a festiu el dia del Firó.
A continuació la Sra. Batlessa llegeix la proposta.

“Atès que l’Ajuntament en Ple havia triat com a festes locals per
al 2.014 Sant Antoni (17 de gener) i el dia del Firó (28 d’abril);
Atès que el Govern de les Illes Balears no contempla com a festiu dia
21 d´abril de 2.014 (dilluns de Pasqua);
Atès que sempre s’havia pres com a festa el dilluns de pasqua, essent
aquesta data tradicionalment, des de fa molts anys, festa;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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1.-Canviar la festa de Sant Antoni (17 de gener) pel dilluns de
Pasqua (21 d´abril).
2.-Determinar que les festes de la localitat per a 2.014 seran:
-Dilluns de Pasqua (21 d´abril).
-Es Firó (28 d´abril)”.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels membres presents, aprova la proposta.
7.-DENOMINACIÓ C/ S´ESCORXADOR.
La Sra. Batlessa explica que aquesta proposta ve motivada arran d´una
petició d´un particular; aquesta persona està interessada en obrir un negoci i
necessita que el carrer tengui un nom a efectes del domicili fiscal. Comenta que
havien pensat en posar al carrer el nom d´una persona, però no semblava el
més correcte perquè tothom diu “es matadero”. Consideren que és una manera
de reivindicar per a generacions futures el que es feia a aquest indret.
A continuació la Sra. Batlessa llegeix la proposta.

“Aprovar la denominació de <<C/ S´Escorxador>> per al tram
sense sortida comprès entre el C/ Pere J. Jaume Pons i el solar de s
´escorxador, comunicant aquest acord a la Gerència Territorial del
Cadastre de les Illes Balears i a la Delegació Provincial de l’Institut
Nacional d’Estadística”.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels membres presents, aprova la proposta.
8.-MOCIÓ BATLIA: DESTINAR ELS DOBLERS DELS MESTRES EN
VAGA ALS MATEIXOS CENTRES.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Magdalena Crespí Simón,
comenta que el dia 17 d´octubre és va produir la primera reunió del Consell
Escolar, que en ella es va tractar el tema de vaga i es va poder constatar que a
Santa Maria havia tingut un seguiment molt alt.
Una de les propostes fou destinar els doblers dels mestres en vaga als
mateixos centres del poble.
A continuació la Sra. Magdalena Crespí Simón llegeix la moció.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que un nombre important dels mestres dels centres CEIP MELCIOR
ROSSELLO I SIMONET, COL·LEGI RAMON LLULL i IES SANT
MARÇAL/SANTA MARIA han donat suport durant aquests dies a la vaga
10

d’educació convocada a les Illes Balears.
Atès que els mestres hauran deixat de percebre importants quanties
econòmiques del seu sou.
I atès que als centres educatius del nostre municipi hi ha una manca de
material i recursos educatius evident
EL Ple de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda:
Sol·licitar a la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears que
destini els imports descomptats dels sous dels mestres del CEIP Melcior
Rosselló i Simonet i Coll·legi Ramon Llull i de l’IES Santa Maria/Sant
Marçal amb motiu de la vaga, al manteniment i adquisició de recursos i
materials per als mateixos centres.”
La Sra. Antonia Estarellas manifesta que poden votar a favor de la moció
si aquesta es modifica i es diu que es detinaran a recursos generals; malgrat
els mestres siguin de l´escola de Santa Maria, són de la Conselleria en general.
Votaran a favor si no posen nom i llinatges del centre.
El Sr. Guillem Ramis comenta que si aquests doblers van a la caixa
general, poden anar destinats a escoles que segreguen nins i nines.
La Sra. Magdalena Crespí Simón diu que no es pot canviar perquè
aquesta es la decisió que es va prendre al Consell Escolar.
La Sra. Teresa Cañellas Ramon demana si el Consell Escolar està
regulat.
La Sra. Magdalena Crespí Simón respon que és provisional, que la
LOMCE els va llevar tot el poder i que ja estaria fet si no fos per la LOMCE.
Afirma que hi ha representació de tots els centres.
La Sra. Teresa Cañellas diu que mai s´ha convidat a cap representant
del PP.
La Sra. Magdalena Crespí Simón respon que només fan referència als
temes del centres.
La Sra. Batlessa afirma que hi havia representació de tots els centres,
de pares i de mestres.
La Sra. Magdalena Crespí Simón manifesta que van ser els pares els
que van demanar per assistir.
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La Sra. Batlessa comenta que no veu cap problema en que es convoqui
a algun representant del PP.
La Sra. Teresa Cañellas diu que quan hi ha aquestes reunions els hi
agradaria assistir.
La Sra. Antonia Estarellas afirma que si no es canvia la moció s
´abstendran.
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, Esquerra de Santa
Maria i PSOE-PSIB i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP,
aprova la proposta.
9.-MOCIÓ BATLIA: PETICIÓ MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE SIMBOLS
DE LES BALEARS.
La Sra. Batlessa llegeix la moció:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Lleis de Símbols de les Balears es troba actualment en el tràmit
parlamentari, havent-se de discutir les esmenes presentades pels diversos
grups polítics.
Atenent que aquesta llei tendra incidència en els edificis de propietat
municipal, entre ells la casa consistorial i les escoles.
Vist que el projecte de llei està ideat i redactat per ser un instrument pensat
per retallar el dret fonamental de la llibertat d’expressió i així ho va posar
de manifest el Consell Consultiu de les Illes Balears a través del dictamen
sobre l’avantprojecte de la llei de símbols que, en essència, és el mateix que
ara es tramita com a projecte de llei. En definitiva, el projecte de llei
interpreta que penjar una bandera o altres símbols dels que no recullen en la
llei, i no són autoritzats prèviament, suposa un ús impropi de l’immoble, i
per tan tés objecte de ser sancionat.
Vist que resulta evident que el projecte de llei pretén el mateix que
l’avantprojecte dictaminat com a “inconstitucional” pel Consell Consultiu
per no respectar el dret fonamental de la llibertat d’expressió amb
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l’Objectiu de prohibir l’expressió amb l’objectiu de prohibir l’expressió i
manifestació i d’opinions a través de símbols, critiques amb l’acció del
Govern i de suport a la llengua pròpia de les Illes Balears. És una llei
essencialment anti-llaços quadribarrats a favor de la llengua catalana, a
favor dels que s’ha manifestat anteriorment aquest Consistori.
Considerant també que aquest projecte de llei s’ha redactat pensant
essencialment en els centres educatius, i traspua una desconfiança
intolerable envers els docents, la comunitat educativa i la societat.
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
EL Ple de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda:
Sol·licitar als grups parlamentaris del Parlament Balear que s’esmeni la
Llei de Símbols i en el seu cas es doni suport a les esmenes que vagin en
següent sentit:
1)Que s’incorpori a la Llei el reconeixement de la Senyera
tradicional de l’Estendard del Rei en Jaume, l’emblema dels quatre pals
vermells sobre fons groc, que podrà onejar sempre que es consideri al
costat de les altres banderes oficials de les Illes, per la seva vinculació
tradicional amb la història de les Balears.
2)Que es permetin els símbols de promoció i suport a la cultura en
general i a la llengua pròpia en particular que decideixin els Consells
Escolar de cada centre.
3)Que es prohibeixin explícitament els símbols franquistes, feixistes
i d’apologia de la violència i de les ideologies totalitàries.”
La Sra. Antonia Estarellas diu que votaran en contra perquè no la veuen
tal com s´ha exposat a la moció, a més es tracta d´un assumpte que
actualment es troba a debat al Parlament.
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La Sra. Batlessa respon que és cert que es debat al Parlament, però que
es tracta d´un tema en el que afecta a les administracions. Pensen que en
aquest moment la societat està crispada i que a més pretenen reclamar un
reconeixement a la nostra història. Consideren que aquesta Llei, en aquests
moments, pot suposar una divisió i crispació de la societat. Consideren que
atempta contra la llibertat d´expressió quan es tracta de manifestacions
pacífiques tant d´una manera com de l´altra. L´únic que fa aquesta Llei és
prohibir que la gent pugui expressar opinions.
La Sra. Antonia Estarellas respon que considera que la Llei és millorable
però que a un edifici públic hi ha d´haver lloc per a tots, no pot esser d´un
sector ni de l´altre. Per exemple a l´Ajuntament hi ha algunes coses que no s
´han deixat penjar i és la casa de tothom; Una cosa pot molestar a alguns i a
altres no, però en tot cas un edifici públic es per tothom i ells no ho veuen com
un atemptat a la llibertat d´expressió.
La Sra. Batlessa diu que un sector no vol que s´expliqui la nostra
història, que el que han fet es aflorar un problema que abans no hi era i això
resulta alarmant. Tenim una bandera autonòmica, és la que s´ha triat i s´ha de
respectar. Comenta que a l´any 1979 la bandera quatribarrada estava a la
mateixa alçada que la nacional.
La Sra. Antonia Estarellas respon que si l´Estaut ho canvia, per part seva
no hi ha cap problema però que després ho barregen tot.
La Sra. Batlessa comenta que aquest problema s´ha generet des de que
va començar la campanya per la defensa de la llengua i igual que es permeten
penjar altres símbols, com per exemple per la lluita contra el cancer, també s
´hauria de deixar penjar aquesta.
El Sr. Guillem Ramis afirma que es tracta d´espanyolitzar totes les
CC.AA i tot el que va a favor de la llengua va en contra d´una “España grande y
libre”.
La Sra. Antonia Estarellas respon que no volen entrar en aquest tema.
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, Esquerra de Santa
Maria i PSOE-PSIB i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP,
14

aprova la proposta.

II.-PART RESOLUTÒRIA.
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.
2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
1.- REVISAR I RETIRAR ELS GUALS QUE ES DONEN DE BAIXA.
La Sra. Antonia Estarellas demana si es revisen i es retiren els guals
que es donen de baixa.
La Sra. Batlessa respon que si, però que és possible que algun gual hagi
passat per alt, en aquest cas demana que els avisin i es retirarà.
2.-RECOLLIDA FEMS DE FORAVILA.
La Sra. Antonia Estarellas demana perquè es recolleix el fems a algunes
cases de foravila i altres han d´anar al punt verd.
La Sra. Batlessa respon que la norma és clara, al casc urbà si es
recolleix i a les cases situades en sòl rústic no es recolleix.
La Sra. Antonia Estarellas afirma que a vegades recolleixen a una part
del carrer i a l´altra no.
El Sr. Guillem Ramis comenta que si es produeix aquesta situació, és
culpa de la persona que recolleix i actua malament però que en tot cas ho faran
arribar a l´empresa encarregada de la recollida.
La Sra. Antonia Estarellas diu que a foravila només recolleixen a alguns i
així els hi ha fet saber persones afectades, a més aquesta situació no és sa
primera vegada que ocorre.
La Sra. Batlessa diu que no està bé, però es deuen referir a Can Borreó.
El Sra. Guillem Ramis comenta que també és possible que sigui al camí
de Sa Síquia perquè les primeres cases són sòl urbà.
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3.-PARET OASIS.
La Sra. Antònia Estarellas fa referència a la paret del restaurant Oasis i
demana si forma part del Convent dels Mínims.
La Sra. Batlesa afirma que aquest tram de paret actualment no està
catalogat i no es troba dins l´àrea d´influència del B.I.C. Han paralitzat les obres
i s´ha enviat escrit al Consell de Mallorca. Els propietaris havien demanat
llicència però aquesta no estava concedida. Comenta que judicialment és difícil
de defensar i que també han enviat la sol.licitud al Departament de Carreteres.
La Sra. Teresa Cañellas comenta que es pensaven que si s´havia obert
fitxa.
La Sra. Batlessa diu que és una pena però no està aprovat el catàleg.
4.- ESTAT ACTUAL TRAMITACIÓ DEL RECTOR PEDRO ROSSELLÓ
FAR COM A FILL ADOPTIU.

La Sra. Antonia Estarellas demana en quin estat es troba la tramitació de
l´expedient per a la declaració del rector Pedro Rosselló Far com a fill adoptiu.
La Sra. Batlessa respon que el tema està retrassat per les
circumstàncies i que en aquest moment a l´Ajuntament no hi ha la Secretària.
S´han posat en contacte amb el Col.legi de Secretaris i que ja s´ha feta la
publicació de l´oferta, també se´ls ha enviat una carta i els han contestat que
disposen d´un borsí recent, pel que el més probable és que aviat disposin d´un
Secretari substitut.
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-una hores cinquanta minuts de
dia vint-i-un de novembre de dos mil tretze; de totes les quals coses, com a
Secretari accidental de la Corporació, don fe.
EL SECRETARI ACCIDENTAL

Sgt: Josep Sbert Salom.
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