ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE DIA 27-02-2014.
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. Mª Magdalena Borrás Coll.
Sra. Antònia Mª Estarellas Torrens.
Sr. Andrés Jaume Castañer.
Sr. José Serra Matas.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.
Sr. Andrés Morcillo Sánchez.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vuit hores cinc minuts de dia vint-i-set de febrer 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 extraordinària 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.
La Sra. Batlessa obre la sessió, i tot seguit hom passa a examinar les
qüestions incloses a l’ordre del dia.
1.-RECURS CONTRA LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

I

La Sra. Batlessa manifesta que presenten aquesta proposta perquè en
aquesta Corporació s’ha parlat de què l’administració local és la més propera a
l’administrat i que creuen que aquesta Llei va en contra de l’autonomia local, i
fins i tot contra algun article de la Constitució. Diu que amb ella els municipis de
manco 20.000 habitants són els que perden més competències i els inferiors a
cinc mil habitants sols mantenen el servei de cementiri. Continua dient que
hauran de demostrar que els serveis a l’hora de mantenir-los, els hi consten
menys que al Govern.
Expressa que pensen que els serveis públics han d’estar a l’abast de
tothom i que no hi ha d’haver duplicitats. Assenyala que les lleis s’haurien de
consensuar perquè si no, hi pot haver inestabilitat i que s’adhereixen als
diferents Ajuntaments que inicien aquest procés; llegint tot seguit les propostes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas demana per què es donen competències a
un procurador de Madrid.
La Sra. Batlessa respon que perquè es tracta de diferents municipis de
tota Espanya.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que ara es paga a un procurador i que

passarà si això no va bé.
La Sra. Batlessa assenyala que en aquest cas no prosperarà la qüestió.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que el seu grup està en contra
de les propostes perquè el que fa aquesta Llei és clarificar les competències,
intentar posar ordre i llevar les competències impròpies dels Ajuntaments.
El Sr. Guillem Ramis expressa que aquesta Llei lleva
competències als Ajuntaments, roba competències i el dret a decidir i que el
forat econòmic no es deu als Ajuntaments petits.
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, PSOE-PSIB i cinc
vots en contra, corresponents als regidors del PP aprova les següents
propostes:
“Mª Rosa M. Vich, Batlessa-Presidenta de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, Illes
Balears emparant-me en allò que disposa l’ article 97 del “Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las EntidadesLocales”,
PROPÒS AL PLE DE L’AJUNTAMENT:
PRIMER. - Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l'autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la
Llei 27 /2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local ( BOE núm 312 de 30 de desembre del 2013) d'acord al text que
s'adjunta, segons l'assenyalat en els arts . 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979 ,
de 3 d'octubre , del Tribunal Constitucional .
SEGON . - A aquest efecte, sol·licitar dictamen del Consell d'Estat , d'acord amb el que
estableix l'art . 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979 , de 3 d'octubre, del Tribunal
Constitucional, a través del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a petició
de l'entitat local de major població ( art. 48 Llei 7/1985 , de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local ), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària .
TERCER . - Facultar i encomanar al Batle/saper a la realització de tots els tràmits
necessaris per dur a terme els acords primer i segon i expressament per a l'atorgament
d'escriptura de poder tan ampli i bastant com en dret es requereixi a favor de la
Procuradora Sra. Virginia Aragón Segura , col. n º 1040 del Col·legi de Procuradors de
Madrid perquè , en nom i representació de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, de
forma solidària i indistinta, s'interposi conflicte en defensa de l'autonomia local contra la
llei 27 /2013, de 27 de desembre del 2013 ( BOE núm. 312 de 30 de desembre del 2013)
, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local seguint per tots els seus
tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució” .
2.- SUBSANACIÓ DEFICIÈNCIES REVISIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES.
La Sra. Batlessa exposa que es tracta de presentar subsanats els
documents que els hi ha demanat el Consell de Mallorca. Assenyala que com
saben els Srs. Regidors, mancava l’informe de la Conselleria de Medi Ambient.
Diu que a finals del 2012 adaptaren la revisió als que se’ls demanava i que es
retirà aquest punt de l’ordre del dia de la Comissió d’Urbanisme i Territori del
Consell de Mallorca perquè digueren que malgrat la tramitació s’havia iniciat

abans del Pla Territorial, les Normes s’havien d’adaptar al mateix en certs
aspectes, segons un informe de medi ambient. Posteriorment es canvià el
tècnic i aquest digué que la revisió no s’havia d’adaptar al Pla Territorial.
Continua dient que es feren diferents reunions i el Consell de Mallorca es posà
en contacte amb la Conselleria de Medi Ambient i en aquests moments, la
documentació ha estat revisada pel tècnic de medi ambient. Per tant,
actualment el que fa l’Ajuntament és subsanar el que diu l’informe, s’inclouen
elements, es contesta punt per punt i s’integren aportacions que venen
establertes per Llei, presentant-se amb una avaluació d’impacte ambiental, que
és necessària.
La Sra. Antònia Estarellas demana si aixi s’assegura que anirà bé.
La Sra. Batlessa manifesta que tota la documentació ha de passar pel
Consell de Mallorca, el qual ha de dir si tot el procés és conforme o no.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que suposa que aquest ple devia
venir pel recurs a la Llei de racionalització perquè les deficiències de Normes
Subsidiàries no s’havien duit mai a Ple.
La Sra. Secretària assenyala que sí s’havien duit a ple subsanacions de
Normes Subsidiàries.
La Sra. Batlessa manifesta que aquesta passa s’ha de fer i es va optar a
la reunió que tengueren amb el Sr. Rovira a seguir aquest procés. Assenyala
que aquest tema hagués anant al ple del mes de març però com que s’havia de
fer aquest ple extraodinari, s’ha optat per portar la subsanació de la revisió de
les Normes al mateix. Ens demanen quin organisme avala aquesta
documentació.
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, PSOE-PSIB i cinc
abstencions, corresponents als regidors del PP aprova les següents propostes:
“Vist l’escrit del Consell de Mallorca, Departament d’Urbanisme i Territori,
donat d’entrada en data 05-12-2013, amb el nº 4444, sol.licitant documentació per poder
tramitar l’aprovació definitiva de la revisió de les Normes Subsidiàries, es proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
1.-Aprovar la documentació elaborada pel tècnic municipal Sr. Antoni Pons
Cañellas, que es dóna per reproduïda, tal com consta al respectiu expedient, en resposta
a la petició efectuada pel Consell de Mallorca, Departament d’Urbanisme i Territori.
2.-Elevar la mateixa al Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de
Mallorca”.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Sra. Batlessa dóna l'acte
per acabat i aixeca la sessió quan són les vuit hores trenta minuts de dia vint-iset de febrer de dos mil catorze; de totes les quals coses, com a Secretària de
la Corporació, don fe.
LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

