ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 23-01-2014.
REGIDORS ASSISTENTS:

REGIDORS QUE HAN JUSTIFICAT LA SEVA ABSÈNCIA:

Sra. Mª Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sr. Antoni Jaume Capó.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sra. Antònia Mª Estarellas Torrens.
Sr. Andrés Jaume Castañer.
Sr. José Serra Matas.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sr. Andrés Morcillo Sánchez.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.
Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vint-i-una hores de dia vint-i-tres de gener de dos mil catorze, 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.
A continuació hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.
1.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA SUBMINISTRAMENT
AIGUA POTABLE.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Guillem Ramis i aquest
expressa que es tracta de crear una taxa per rompudes, llegint tot seguit les
propostes. Assenyala que aquestes rompudes s’hauran de verificar pels tècnics
municipals.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que el seu grup creu millor que
aquesta tarifa s’estableixi sobre la mitjana del darrer rebut i que es pugui
fraccionar.
La Sra. Batlessa manifesta que s’ha establert damunt el preu de cost
estimat, és a dir, el que costa a l’Ajuntament el preu de cost. Diu que hi hauria
bonificacions dels dos primers trams i el tercer s’abonaria a 1’63 €.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que també es pot mirar
l’estimativa.
La Sra. Batlessa llegeix les propostes i exposa que el fraccionament està
regulat per a qualsevol rebut.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
sis vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis
abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:

“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per subministrament d’aigua potable, pel que fa a l’art. 4t. 2, en els termes que consta en
l’expedient i amb la redacció que es recull a continuació:
« Article 4t. 2:
La tarifa d’aquesta taxa és la següent:
FACTURACIÓ BIMENSUAL
-Volum inferior a 16 m3
-Volum entre 16 i 36 m3
-Volum entre 37 i 50 m3
-Volum superior a 50 m3
-Volum superior a 50 m3
(activitats econòmiques)
- Tarifa per rompudes

EUROS / m3”.
0,39
0,96
1,63
2,91
1,44
1,63

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”.
2.-MOCIÓ BATLIA LLEI AVORTAMENT.
El Sr. Guillem Ramis llegeix la moció de referència.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que com a grup votaran en
contra, ja que actualment aquesta Llei es troba en exposició pública i no saben
si quedarà exactament així.
La Sra. Batlessa manifesta que és bo que els organismes que poden ferho expressin la seva postura.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que volen que es tramiti
l’avantprojecte i que no estan d’acord en què es retiri.
La Sra. Batlessa diu que tan de bo que es retiràs.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació es
pronuncia en sis vots a favor corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIBPSOE i sis vots en contra, corresponents al PP; per la qual cosa i d’acord amb
l’art. 94.2 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, a l’existir un empat en la votació, es repeteix la votació,
obtenint-se el mateix resultat: sis vots a favor corresponents als regidors del
PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis vots en contra, corresponents al PP; decidint-se
aquest assumpte amb el vot de qualitat de la Batlessa-Presidenta i aprovant-se,
en conseqüència la moció, amb el següent redactat:
“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: sobre l’avantprojecte de llei d’avortament del Consell
de Ministres.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de la polèmica reforma de la
llei de la interrupció voluntària de l’embaràs. La llei canvia de nom i és ben explícit:
Llei de Protecció de la Vida del Concebut i és més restrictiva que l'actual.
L'avortament només serà possible en dos casos: si es tracta d'una violació o si
l'embaràs suposa un perill per a la salut física i psíquica de la dona. En el mateix sentit,
la presència de malformacions fetals no serà motiu d'avortament, només l'efecte
psicològic que suposin per a la dona embarassada.
Fins ara, qualsevol dona podia avortar lliurement dins de les primeres 14
setmanes i tenia dret a fer-ho dins del sistema públic de salut.
Amb la nova llei, es restringeix la possibilitat d'interrompre l'embaràs a dos
casos: "Evitar un greu perill per a la vida o la salut física o psíquica de la dona",
dins les 22 primeres setmanes i en cas de violació, dins les primeres 12 setmanes.
Un cop eliminat el supòsit de malformació o greu malaltia del fetus, mai es
podrà avortar després de les 22 setmanes de gestació, tret que aquesta anomalia de
l'embrió "incompatible amb la vida" no hagi estat detectada a temps o hi hagués "un
perill vital per a la dona".
El paper dels metges es complica considerablement, caurà sobre ells l'única
responsabilitat penal. I, si s'interpreta que han enganyat la dona per dur-lo a terme, es
podria arribar a una pena d'entre quatre i vuit anys de presó.
Quan entri en vigor la futura regulació, les clíniques avortistes no es podran
anunciar, ni tampoc es podrà fer publicitat de productes que interrompin el procés de
gestació. A partir d'ara no sabem que faran les dones que no puguin avortar amb la
nova llei. Les que tinguin dobbers aniran fora i les que no, avortaran en la clandestinitat
com abans amb el risc de mort i de conseqüències greus per a la salut que això té.
Ara gairebé el 90% de les dones que avorten, ho fan per decisió pròpia, cosa
que amb la nova llei ja no es podrà fer i s'haurà d'al·legar risc físic o psíquic per a la
dona.
L'avortament deixa de ser lliure i la dona haurà de ser "tutelada" pels metges que
hauran d'acreditar si existeix risc per a la salut. No hi ha cap raó clínica que justifiqui la
necessitat de canviar una llei que funciona i que no ha estat conflictiva.
Per tot això, l’equip de govern proposa al Ple de l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí l’adopció dels següents:
ACORDS
1.- El ple de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, insta al Govern de l'Estat a
retirar de l’avantprojecte Llei de protecció a la vida del concebut, de manera
immediata. La vigent llei orgànica 2/2010 del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i
de la interrupció voluntària de l’embaràs, respon a la realitat de la nostra societat, i
respecta el dret a la maternitat lliure i responsable.
2.- El ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, insta al Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social així com el de Sanitat e Igualtat, a atendre amb recursos
suficients l’aplicació de la Llei d’Atenció a la Dependència del 2006, sense més retalls

en les prestacions econòmiques a totes les dones que no puguin interrompre el seu
embaràs amb tot el que això implica, tant pels fills no desitjats com pels casos d'infants
amb deficiències físiques o psíquiques”.
3.-Moció Batlia símbols.
La Sra. Batlessa fa referència al contingut de la moció i expressa que
avui mateix han entrat a l’Ajuntament dues esmenes a la mateixa.
Diu que l’esmena nº 1 consisteix en afegir un tercer apartat en el sentit
següent: “Rebutjar les intromissions competencials que es produiran si s’aprova
el projecte de decret presentat pel Govern de les Illes Balears a la Llei 9/2013
sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears”.
La Sra. Batlessa manifesta que si la Llei tenia un forat pel qual podia
entrar l’autonomia local, el decret és més restrictiu.
Posada a votació aquesta esmena el Ple de la Corporació es pronuncia
en sis vots a favor corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i
sis vots en contra, corresponents al PP; per la qual cosa i d’acord amb l’art.
94.2 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, a l’existir un empat en la votació, es repeteix la votació, obtenintse el mateix resultat: sis vots a favor corresponents als regidors del PSM,
EPSM, PSIB-PSOE i sis vots en contra, corresponents al PP; decidint-se
aquesta esmena amb el vot de qualitat de la Batlessa-Presidenta i aprovant-se,
en conseqüència.
En relació a la segona esmena, va redactada en el sentit següent: “Instar
al Govern de les Illes Balears a retirar de manera immediata aquest projecte de
decret que afecta l’autonomia de les corporacions locals”.
Posada a votació aquesta esmena el Ple de la Corporació es pronuncia
en sis vots a favor corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i
sis vots en contra, corresponents al PP; per la qual cosa i d’acord amb l’art.
94.2 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, a l’existir un empat en la votació, es repeteix la votació, obtenintse el mateix resultat: sis vots a favor corresponents als regidors del PSM,
EPSM, PSIB-PSOE i sis vots en contra, corresponents al PP; decidint-se
aquesta esmena amb el vot de qualitat de la Batlessa-Presidenta i aprovant-se,
en conseqüència.
Tot seguit, la Sra. Batlessa llegeix la moció, amb la introducció de les
esmenes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que vol remarcar que la Llei sols fa
referència als edificis de serveis públics de la CAIB i que ja es pronunciaren al
darrer ple que als edifics de serveis públics de la CAIB s’ha de mantenir la
neutralitat.
El Sr. Guillem Ramis assenyala que les quatre barres ja estan a la
bandera de Santa Maria i que estar en contra de la llibertat dels centres
docents suposa autoritarisme per part del PP. Diu que Santa Maria ha de poder
decidir ja que sinó, no hi ha democràcia.
La Sra. Antònia Mª Estarellas li contesta la democràcia que vol.

La Sra. Batlessa manifesta que el Govern fa lleis que no surten del
consens i que sembla que hi ha un empeny en dividir la societat.
La Sra. Teresa Cañellas expressa que és la Batlessa la que té una
actitud totalitària.
La Sra. Batlessa manifesta que les escoles han de preservar el català, la
llei ho permet però no són maneres democràtiques d’introduir les coses i que
lleven competències al consell escolar. Continua dient que el decret és
restrictiu i pretén denostar una simbologia pròpia i que ara resulta que tenen
manco llibertat.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que aquesta llei està aprovada a
altres comunitats autònomes i que sembla que no entenen igual la llibertat.
La Sra. Batlessa contesta que la llibertat és poder dir el que un vol.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació es
pronuncia en sis vots a favor corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIBPSOE i sis vots en contra, corresponents al PP; per la qual cosa i d’acord amb
l’art. 94.2 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, a l’existir un empat en la votació, es repeteix la votació,
obtenint-se el mateix resultat: sis vots a favor corresponents als regidors del
PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis vots en contra, corresponents al PP; decidint-se
aquest assumpte amb el vot de qualitat de la Batlessa-Presidenta i aprovant-se,
en conseqüència la moció, amb el següent redactat:
“L’equip de Govern presenta a la consideració del Ple la següent:
MOCIÓ
Assumpte: Moció sobre la declaració dels símbols d'interès local i en
favor de la llibertat d'expressió.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 4 de la llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears, aprovada pel Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 19 de
desembre, estableix una prohibició genèrica a l'ús de símbols en els mobles i
immobles afectes als serveis públics propis de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, exceptuant-ne els oficials, per exemple, les banderes, ensenyes, els escuts
i els "altres símbols distintius" acordats per les Corporacions Locals. Així mateix,
l'apartat 2) b) de l'article 4 de la Llei sobre l'ús dels símbols, també permet aquells
altres símbols “representatius de declaracions oficials d'interès local, autonòmic,
nacional o internacional”.

L'Estatut d'Autonomia (art. 88.1), la Constitució Espanyola (art. 20.1), la
Declaració de Drets Humans, els Pactes internacionals de drets civils i polítics i
de drets econòmics, socials i culturals; i la Convenció Europea de Drets de
l’Home i Llibertats Fonamentals, consagren, com un dret fonamental, expressar i
difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula,
l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció. La Constitució precisa que
“l’exercici d’aquest dret no podrà ser restringit per mitjà de cap tipus de censura
prèvia”.
El senyal de les barres vermelles, va ser el senyal heràldic personal i
familiar dels nostres reis fins a Ferran el Catòlic, incloent-hi els monarques de la
branca privativa de Mallorca, que no hi feren cap modificació. Sense deixar de ser
un símbol personal i familiar, amb el temps esdevingué un símbol territorial de
cada un dels estats de la Corona d’Aragó. D’aquesta manera, a l’escut dels reis
posteriors als Reis Catòlics hi ha, entre altres, el senyal quatribarrat, convertit
definitivament en símbol territorial, representació inequívoca de tots i cada un
dels estats de la Corona d’Aragó. Tant a les Illes com a la resta de la Corona
d’Aragó els símbols del rei són els símbols del regne i, essent el rei la màxima
autoritat, els seus símbols estan per damunt qualsevol altre.
Les quatre barres no eren sols el símbol personal del rei, a partir del segle
XVI, quan l’escut personal del rei ja no era el blasó dels quatre pals, les Illes
s’ompliren d’escuts quatribarrats, molt sovint al costat de l’escut quarterat
municipal, com és el cas del nostre municipi, l’escut del qual porta a la part
inferior la senyera de les quatre barres; també damunt les murales renaixentistes,
sobre les façanes d’edificis civils i religiosos del segle XVII i del XVIII (com és
el cas de la nostra església parroquial de Santa Maria del Camí), del XIX
(façana neogòtica de la catedral de Mallorca,) i del XX (com el vestíbul de
l’Ajuntament de Palma). A més, durant aquests segles es col·loquen escuts
quatribarrats damunt edificis antics, com els del Reial Alcàsser de Ciutadella o el
que es pot veure a la façana lateral del Consolat de Mar. I es pinten en lloc
preferent en els quadres que representen la ciutat de Palma, el mapa de l’illa o
esdeveniments històrics. En els arxius l’escut barrat presideix els llibres de les
cúries reials de les viles, els llibres de lletres comunes, que guarden les lletres del

governador als batles; donen autoritat als documents de la Reial Audiència i
engalanen els annals i llibres d’història de Mallorca.
Tot això és així perquè aquest era considerat el primer símbol del país; el
senyal reial però senyal reial del país. És, per això, completament raonable que
l’escut i també la bandera fos amb les barres netes, la que onejava damunt els
castells, sobretot el de l’Almudaina, seu i símbol de la reialesa; la que alçaren els
dos bàndols en les revoltes dels forans i dels agermanats; la que cada trenta-u de
desembre, festa de l’Estendard desfilava en processó pels carrers de Palma davant
el respecte de tothom. I també és raonable que aquesta fou la bandera que en el
1873, en proclamar-se la Primera República, es penjà a l’Ajuntament de Palma i
que la premsa del moment denomina “bandera mallorquina”. Les barres eren
considerades el símbol major de les Illes i de cada una d’elles. Són abundants els
testimoniatges d’erudits i historiadors illencs que consideren l’emblema de les
Quatre Barres com el propi del regne de Mallorca, de l’illa o de l’arxipèlag. Així
la coberta de la Historia de Mallorca de Vicenç Mut (1650) porta l’escut
quatribarrat. Guillem Terrassa, en els seus Anales del Reyno e isla de Mallorca
(1775), manuscrit, dibuixa un escut barrat amb la inscripció Insignia Regnum
Aragonum et Majoricarum.
Per tant, històricament, la senyera de les quatre barres és un símbol propi i
tradicional de la identitat de Mallorca i les Illes Balears utilitzat a tot arreu i que
forma part del patrimoni simbòlic del poble de Santa Maria del Camí, per la qual
cosa escau declarar-lo formalment com a símbol d'interès local als efectes de
l'article 4 de la llei de símbols. Els ajuntaments, com a poder públic, tenen el
deure de respectar, protegir i promoure els drets fonamentals, entre ells el de la
llibertat d'expressió i el dret a la participació plural de la societat civil en la vida
pública, a opinar, a dissentir i a manifestar qualsevol desacord, a través de
diferents formes expressives. La declaració de símbol oficial d'interès local per
part de l'Ajuntament del llaç quatribarrat o de qualsevol altre símbol expressió de
la llibertat de consciència i de la llibertat ideològica, ha de tenir l'efecte de
permetre l'ús d'aquest símbols sense la necessitat de cap autorització prèvia de la
conselleria competent, i haurien de poder ser penjats a tots els edificis afectats als

serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ubicats en el seu
municipi.
Per tot això, proposam al plenari de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí:

PROPOSTES D’ACORD
1.- Declarar la senyera de les quatre barres (inclòs el llaç quatribarrat) com
a símbol oficial d'interès local als efectes de l'apartat 2) b) de l'article 4, de la Llei
sobre l'ús dels símbols oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2.- Declarar com a símbols oficials d’interés local totes aquelles
manifestacions simbòliques aprovades pels centres escolars del municipi de Santa
Maria del Camí a efectes d’atorgar-lis el carácter de símbol permès per al centre
escolar corresponent, alliberant-lo de l’autorització prèvia, establert a l’article 4,
apartat 2) b) i oferir el suport municipal davant qualsevol intromissió
governamental contra la llibertat d'expressió.
3.- Rebutjar les intromissions competencials que es produiran si s’aprova el
projecte de decret presentat pel Govern de les Illes Balears a la Llei 9/2013 sobre
l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears.
4.- Instar al Govern de les Illes Balears a retirar de manera immediata
aquest projecte de decret que afecta l’autonomia de les corporacions locals”.

4.-MOCIÓ BATLIA FIARE.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Antoni Jaume i aquest
expressa que volen formar part d’aquest col.lectiu i que en quan a la part
financera, el projecte que es presenti ha de tenir viabilitat i recollir també
una part social i que es tracta de què Santa Maria del Camí signi el
contracte pertinent perquè pugui decidir en relació als projectes que es
presenten, tot llegint a continuació les propostes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que no entén massa
aquesta moció ja que aquí posa elaborar convenis i no entén massa la
forma, ja que volen aprovar convenis o signar-los però no elaborar-los.
Diu que tampoc entén que l’Ajuntament formi part d’una cooperativa i que

no ha vist aquests sis-cents euros dins el pressupost d’enguany i que se li
fa extrany posar doblers a una cooperativa.
El Sr. Antoni Jaume expressa que durant les festes de Nadal en
xerraren i que Fiare és completament ètic però encara no té una fitxa
bancària.
Posat aquest punt a votació, el Ple de l’Ajuntament per sis vots a
favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis
abstencions dels regidors del PP, l’aprova 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, es presenta al Ple de
l’Ajuntament
Proposta

de Santa Maria del Camí la següent moció de Batlia:

de

subscripció

de

conveni

de

col·laboració

entre

l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i l’Associació FIARE, per a
l’enfortiment

i

la

promoció

d’una

banca

ètica,

ciutadana

i

cooperativa.
Exposició de Motius:
1.- L'activitat econòmica no és neutral. No es desenvolupa
mitjançant mecanismes automàtics, involuntaris o no intencionats. Tota
decisió econòmica és, en darrer terme, una decisió ètica, assumida des
d'un marc determinat de convicció.
2.- En els nostres entorns, cada vegada més persones i entitats es
van fent conscients d'aquesta realitat i intenten prendre les decisions
sobre el destí dels seus estalvis, sobre les seves sol·licituds de crèdit o
les seves inversions amb responsabilitat, basant-se en una informació
fiable i suficient.
3.- Creiem que les finances ètiques són un mecanisme innovador
de transformació social basat en l’assumpció del concepte de
responsabilitat social i medi ambiental per part d’empreses i institucions
financeres.

4.- Finançar activitats econòmiques que tinguin un impacte social i
medi ambiental positiu, representa donar suport a empreses i projectes
socials, medi ambientals i humanitaris amb especial atenció en posar
recursos a l’abast de les persones i col·lectius més desafavorits i a les
organitzacions que treballen per aquestes causes.
5.- La Banca Ètica representa oferir a les persones estalviadores i
inversores, la possibilitat de donar suport a activitats i projectes amb un
objectiu clarament social, canalitzant els seus desitjos de decidir
responsablement l’ús que d’aquests en fa l’entitat financera.
6.- Que L’ASSOCIACIÓ FIARE ILLES BALEARS és una associació
sense ànim de lucre, l’objecte social principal és la implantació a les Illes
d’una Banca ètica, ciutadana i cooperativa. Una Cooperativa de Crèdit en
mans de la ciutadania, d’àmbit europeu que neix de la fusió del Projecte
FIARE i la Banca Populare Ètica Italiana.

Per això, es proposa al ple d’Ajuntament els següents
ACORDS:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí aprova
l’elaboració d’un conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
l'Associació FIARE Illes Balears, l'objecte del qual és que l’Ajuntament
participi com a soci del Projecte FIARE. Aquest projecte té com a objectiu
gestionar i promoure entre la ciutadania la potenciació d'una cooperativa de
crèdit d’àmbit Europeu que funcioni d'acord amb els criteris de la Banca
ètica i les característiques del projecte FIARE.
2.- El Ple de l’Ajuntament aprova aportar la quantitat convinguda de
600 euros, destinada a la compra de participacions de capital social a nom
de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí en l’esmentada cooperativa de
crèdit. Aquesta aportació es farà amb càrrec als pressupost de 2014”.

5.-MOCIÓ BATLIA PELAT.

La Sra. Batlessa manifesta que actualment la llei no permet el joc però
que en determinats moments ha estat permisiva. Diu que els darrers anys
enviaren una relació dels bars que fan pelat i a què es destinaven els doblers.
Continua dient que al segle XIX ja es jugava a pelat i que si el problema
consisteix en què hi ha d’haver una contribució a hisenda, ara ho plantegen al
Govern. A continuació llegeix la moció i diu que el Nadal d’enguany no ha estat
tan bulliciós com altres anys i que l’activitat econòmica que es genera amb el
pelat té poc a veure amb els bingos que es juga als casins.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que el seu grup hi està d’acord.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels Srs. Regidors presents l’aprova, amb el següent contingut:
“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:

Proposta per a poder

celebrar “PELAT” en dates senyalades.
Exposició de Motius:
1.- L’article de Bernat Calafat i Vich publicat en les II Jornades d’Estudis
Locals, explica els malsnoms del “pelat” santamarier, “una tradició nadalenca de
Santa Maria del Camí”. “Aquesta tradició arrelà a Mallorca al llarg del segle
XIX”.
2.-A partir de 1976 es té constància que es juga “pelat” entre les festes de
Nadal i reis, tradició que ha perdurat fins aquest any
3.-Consultant la revista local, “Coanegra”, hi ha diferents articles que
parlen de celebració de “pelat” per part d’algunes entitats, en actes benèfics i
durant les festes patronals del municipi.
4.-Som conscients que tota activitat econòmica ha de pagar els seus tributs
i ha de complir tots els tràmits administratius, de la mateixa manera que hi ha
d’haver facilitats per poder realitzar “pelats” solidaris.

5.-L’objectiu d’aquesta moció és que a Santa Maria del Camí es pugui
continuar fent “pelat” en dates significatives com element important de la nostra
tradició i de la cohesió de la vida social del municipi en dates significatives.
Per tot això es proposa al plenari el següent:

ACORD:
1.- Instar al Govern de les Illes Balears a que habiliti els mecanismes
oportuns per què es pugui continuant fent “pelat” a Santa Maria del Camí en dates
significatives”.

II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
-PP: Han observat que s’ha asfaltat damunt les tronetes del C/ Francesc de Borja
Moll.
La Sra. Batlessa contesta que el tema està reconduït i que dins enguany
han reestructurat la brigada d’obres, amb la qual cosa podran resoldre aquests
problemes.
-PP: Què passa amb el ferro del cap de cantó del C/ Lluc Mesquida?
La Sra. Batlessa manifesta que aquest ferro es va posar perquè hi ha
una troneta d’aigua i es va allargar la línia groga de davant per evitar perills i
donar espai per poder voltar.
El Sr. Andrés Jaume demana si es podria arrodonir.
La Sra. Batlessa contesta que miraran quines mesures poden prendre
perquè hi ha part de recollida de pluvials.
-PP: A la síquia de Coanegra hi ha un bocí esbucat.
El Sr. Andrés Jaume diu que està cap a la vinya.
La Sra. Batlessa diu que no se n’han donat compte però que ho miraran.
El Sr. Guillem Ramis assenyala que hi ha un reixat i deu haver quedat
ple de terra.
-PP: Sembla que hi ha un projecte per a la Plaça Hostals d’embassament. Es
presentarà al POS?.

La Sra. Batlessa manifesta que el projecte no està elaborat, sols
encarregat.
-PP: Atès que les diferents institucions no ens deuen rés, es fa compte revisar a
la baixa els imposts i taxes dins el pla de viabilitat?.
El Sr. Antoni Jaume expressa que hi estan fent feina i que tot depèn del
pla de tresoreria.
La Sra. Batlessa manifesta que segueixen arrastrant les places
conveniades a l’igual que el centre de salut i que els doblers les avaça
l’Ajuntament.
El Sr. Antoni Jaume exposa que a partir de les recomanacions
d’intervenció i tresoreria, compleixen els pagaments als trenta dies.

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 de dia vint-i-tres de
gener de dos mil catorze; de totes les quals coses, com a Secretària de la
Corporació, don fe.
LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

