ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 24-03-2014.
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.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sr. Andrés Morcillo Sánchez.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vint-i-una hores de dia vint-i-quatre de març 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.
Abans de començar pròpiament la sessió plenària, la Sra. Batlessa
proposa fer un minut de silenci per la defunció del Sr. Adolfo Suárez, tal com
diu, per tractar-se del primer president de la democràcia i per haver fet una
transició pacífica de la dictadura a la democràcia.
Acabat el minut de silenci, hom passa a examinar les qüestions incloses
a l’ordre del dia.
1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS 25-07-2013, 21-11-2013, 10-122013, 23-01-2014, 27-02-2014.
La Sra. Batlessa demana si qualcú té res a dir de les actes de les
sessions esmentades.
Ningú pren la paraula. Posades a votació, són aprovades per unanimitat
dels membres de la Corporació les actes de les sessions de dia 25-07-2013,
21-11-2013, 10-12-2013, 23-01-2014, 27-02-2014.
2.-CONVOCATÒRIA
MALLORCA.

SUBVENCIONS

2014/2015

CONSELL

DE

La Sra. Batlessa manifesta que el Consell de Mallorca ha garantit
200.000 € per a aquestes obres, quantitat que potser un poc més elevada
segons les demandes que efectuïn els diferents Ajuntaments. Assenyala que

presenten un projecte que si bé comprèn tres fases, demanen la subvenció per
a la segona de les fases. Continua dient que la primera fase serà assumida pel
Consell perquè fa referència a les pluvials de la Plaça Hostals i allà conflueixen
aigües de diferents carreteres. La segona fase, que és la que presenten dins
aquest marc de subvencions, aniria des de la Plaça Hostals fins a l’aparcament
i la tercera fase consistiria en concloure l’embassament a l’autopista en el
desviament cap a Palma. Expressa que es tracta de 380 metres de canonada
que permetrà recollir un total de devers cinquanta metres cúbics i que pot
haver-hi un excedent que sortiria per les arquetes als afores del poble, però
s’ha de tenir en compte que encara no s’ha fet la tercera fase.
Amb aquestes obres assenyala la Sra. Batlessa, es resoldrà la situació
del casc urbà. Indica que hi ha una rigoleta que s’haurà de fer a la carretera
d’Inca i que per això necessitaran el permís del departament de Carreteres.
Exposa que la durada de les obres es preveu en nou mesos.
La Sra. Antonia Mª Estarellas assenyala que es tracta d’un projecte
necessari.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
“1.-Sol.licitar al Consell de Mallorca la inclusió al Pla de subvencions
2014/2015 de l’obra “Col.lector de pluvials de la Plaça Hostals Fase II”, per
import total de 303.382’65 €.
2.-Aprovar el projecte de les esmentades obres, redactat per l’enginyer
de camins, Sr. Joan Morey Jaume, tal com consta al respectiu expedient”.
3.-ARXIU EXPEDIENT DELIMITACIÓ UNITAT D’ACTUACIÓ (UA-III).
La Sra. Batlessa manifesta que la unitat d’actuació nº 3 segons el
planejament actual és immensa ja que abarca cinc quarterades. Diu que
encertadament o no a la revisió de les Normes Subsidiàries es va dividir en
dues unitats d’actuació i que les zones que donaven a cases amb serveis varen
quedar excloses per tractar-se de sòl consolidat. Expressa que el mes de juny
de 2012 els propietaris d’una gran proporció d’una de les unitats d’actuació
demanaren que es fes una delimitació; que aquesta es va fer i contra la
mateixa presentaren recursos el GOB i el col.legi d’arquitectes. Exposa que es
va sol.licitar un informe a un tècnic especialista en urbanisme i aquest
assenyala que part dels recursos presentats tenen raó perquè la delimitació
s’havia fet sobre la revisió de normes i no sobre el planejament en vigor, devent
haver-se fet com a modificació de Normes Subsidiàries.
La Sra. Antonia Mª Estarellas assenyala que al seu moment
s’abstengueren perquè per a ells les normes vigents són les antigues i que en
aquest cas també s’abstendran a la votació.
La Sra. Batlessa manifesta que si hi ha una equivocació, aquesta s’ha
de subsanar i que si després va bé, ho farien amb altres unitats d’actuació.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis

abstencions dels regidors del PP, acorda:
“Vist l’informe jurídic de data 10-11-2013, redactat pel lletrat Josep
Alonso Aguiló, col.legiat núm. 2.545 referit a “Assumpte: Informe jurídic sobre
l’expedient de nova delimitació de la Unitat d’Actuació UA-III de les NN.SS del
terme municipal de Santa Maria del Camí” que serveix de fonament a la
present proposta, sotmet al Plenari de la Corporació municipal, l’adopció dels
següents acords:
1.-Declarar que l’expedient de nova delimitació de la unitat d’actuació UA-III, no
s’ajusta a Dret, perquè vulnera els límits de l’art. 14 de la Llei 7/2012, de 13 de
juny.
Atès que el contingut material de l’expedient incorpora una modificació de
l’ordenació urbanística de les NN.SS vigents, prosseguir la tramitació i aprovarlo definitivament constituïria un acte municipal nul de ple dret per infracció de
l’art. 62.1.e) de la LPAC de 1992, “Los dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido…” en relació a la
lletra b) “los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia”, doncs, l’aprovació definitiva d’un expedient de modificació puntual de
NN.SS correspon, no al Ple de la Corporació municipal, sinó a la Comissió
Insular d’ordenació del territori, urbanisme i patrimoni històric, del Consell
Insular de Mallorca.
2.-Estimar les al.legacions presentades pel COAIB i pel GOB, en aquells
aspectes concordants amb els vicis de legalitat abans exposats.
3.-Acordar l’arxiu de l’expedient en tràmit; això, sense perjudici, que es pugui
reiniciar la tramitació, ajustada als límits de l’art. 14 de la Llei 7/2012, de 13 de
juny, i acompanyada d’una memòria justificativa de la nova proposta de
delimitació de la UA-III, situada en sòl urbà; caldrà, així mateix, notificar l’acord
adoptat als interessats, assenyaladament, als promotors, COAIB i GOB,
conforme disposen els arts. 58 i 59 de la LPAC de 1992”.
4.-MARCS PRESSUPOSTARIS 2015/2017.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al regidor delegat d’hisenda, Sr.
Antoni Jaume i aquest expressa que des d’intervenció i tresoreria s’han
realitzat els marcs pressupostaris 2015/2017, que marquen les línies dels
ingressos i despeses. Assenyala que la part de despeses financeres
disminueix, la qual cosa fa que es puguin augmentar les inversions.
La Sra. Antonia Mª Estarellas demana si és revisable i si l’any que vé
se’n pot fer un altre.
El Sr. Antoni Jaume indica que l’any passat aprovaren el de 2014/2016.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis
abstencions dels regidors del PP, aprova les següents propostes:

“1. ANTECEDENTS
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig
termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i
la regla de la despesa.
Vist l’informe del Regidor d’Hisenda i Regim intern relatiu al marc pressupostari a
mig termini.
La Intervenció municipal ha emès un informe favorable.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran
un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en
compte la seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del
15 de març els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc
pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2012, els
avançaments de la liquidació de l’exercici econòmic 2013 i el pressupost
aprovat per l’exercici 2014, elaborant una previsió per als exercicis 2015, 2016 i
2017, juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que
s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació
d’aquest mandat.
Per tant,
SE PROPOSA

1.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del
pressupost en vigor (2015, 2016 i 2017), per aplicació de l’art. 29 de la Llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig
termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que
estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012”.
5.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PRESTACIÓ SERVEIS
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Martí, delegada
d’esports, i aquesta exposa que l’any passat es va aprovar una proposta que
era elevada per a la gent del poble. Diu que ella va assumir el compromís de
revisar aquesta taxa per tal de veure si es podia baixar.
Continua dient que no s’han baixat els preus amb aquesta modificació
però que s’han establert una sèrie de bonificacions.
La Sra. Antonia Mª Estarellas assenyala que els hi alegra que avancin
en un tema que venen demanant.
La Sra. Batlessa llegeix les propostes.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
Taxa per ús de les instal.lacions esportives municipals en els termes que
consta en l’expedient i amb la redacció que es recull a continuació:.
“Article 5. Quantia.
1. TARIFES utilització del Camp de gespa.
a) CAMP (complet) /amb llum/1 hora

58,00€

b) CAMP(complet) /1 hora

52,00€

c) CAMP(mig) /amb llum/1 hora

55,00€

d) CAMP(mig)/1 hora

49,00€

2. TARIFES

utilització pavelló cobert per federacions no reglades

(empreses)
a) PAVELLÓ (complet)/amb llum/1 hora

46,00€

b) PAVELLÓ (complet) /1 hora

40,00€

c) PAVELLÓ (mig) /amb llum/1 hora

29,00€

d) PAVELLÓ (mig)/1 hora

26,00€

3. TARIFES, per la pràctica d’activitats esportives federades: TARIFES,

utilització de pistes poliesportives:
gimnàstica. (Per una pista)

basquet,

voleibol,

handbol,

a) Utilització pistes activitats esportives/ amb llum/1 hora

22,00€

b) Utilització pistes activitats esportives/ 1 hora

18,00€.

4. TARIFES utilització pistes de tenis (per una pista)
a) Utilització pista Tenis/ amb llum/1 hora

13,00€

b) Utilització pista Tenis/ 1 hora

11,00€

5. TARIFES per ús de la piscina
5.1. Entrada usuari
a) De 0 a 12 anys/ per dia.
b) De més de 12 anys/ per dia.
5.2. Bono personal
a) De 0 a 12 anys /temporada d’estiu
b) De més de 12 anys
/temporada d’estiu
c) Bono Familiar
/temporada d’estiu

3,00€
4,00€
15,00€
30,00€
80,00€

Article 6. Bonificacions
Els usuaris empadronats de 0 a 12 anys, gaudiran d’una bonificació de
100% de l’ import de l’entrada diària i del Bono personal, de les tarifes per ús
de la piscina.
Els usuaris empadronats de més de 12 anys, gaudiran d’una bonificació
de 50% de l’ import de l’entrada diària i del Bono personal, de les tarifes per ús
de la piscina
Els bonos familiars de les tarifes per a l’ús de la piscina de les persones
empadronades gaudiran d’una bonificació del 50%.
L’Ajuntament signarà convenis específics amb cada una de les entitats
esportives municipals federades per aplicar les bonificacions pertinents a les
tarifes per la pràctica d’activitats esportives federades.
Gaudiran d’una bonificació del 100% de l’import de les tarifes
esmentades a l’article 5, els usuaris i familiars dependents en primer grau de
les persones empadronades que acreditin ingressos inferiors al salari minim
interprofesional, previ informe dels Serveis Socials de la Corporació.
Els usuaris empadronats de la resta de instal·lacions esportives
municipals reflectides a l’article 5, punts: 1, 2, 3 i 4, gaudiran de una bonificació
del 70%.

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”.

6.-MODIFICACIÓ CRÈDITS TRANSFERÈNCIES ENTRE DIFERENTS
GRUPS DE FUNCIÓ.
El Sr. Antoni Jaume expressa que es tracta de fer una transferència de
crèdits entre diferents partides per ampliar la partida de treballs realitzats per
empreses i per a una màquina agranadora.
La Sra. Antonia Mª Estarellas demana si l’agranadora val més de deu mil
euros.
El Sr. Antoni Jaume exposa que s’han d’afegir doblers.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis
abstencions dels regidors del PP, aprova les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits de 2014, en la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferents grups de funció,
d’acord amb el detall següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària
16200
62400
92000
22700

N.º

Descripció
Maquina agranadora
Treballs realitzats per empreses

TOTAL DESPESES
Baixes en Aplicacions de despeses
Aplicació Pressupostària
33200
62500
33700
22700
33200
22700
32101
22700
32100
21500
32100

21300

16500

21300

16200

22700

N.º

Descripció
Inversió mobiliari biblioteca
Treballs realitzats per empreses
Treballs realitzats per empreses
Treballs realitzats per empreses
Reparació,
manteniment
mobiliari i estris
Reparació,
manteniment
maquinaria, inst.
Reparació, manteniment
maquinaria i utillatge
Treballs realitzats per empreses
TOTAL DESPESES

Euros
10.000 euros
90.000 euros
100.000 euros
Euros
10.000
8000
8000
5000
4000
8000
12000
45000
100.000

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, 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 es presenten reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les”.

7.-MOCIÓ BATLIA CONTRA LES PROSPECCIONS PETROLIERES A
LA COSTA BALEAR.
La Sra. Batlessa resumeix el contingut de la moció. Diu que no es tracta
d’una bona iniciativa per a les illes i pot fer malbé el Mediterrani. Continua dient
que pot suposar contaminació i extinció d’especies.
La Sra. Antonia Mª Estarellas expressa que el seu grup votarà a favor.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres aprova la següent moció:
“Moció contra les prospeccions petrolieres a la costa balear
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 contra les prospeccions
petrolieres a la costa balear
El 23 de desembre de 2010, el Govern Espanyol va aprovar 5 projectes per dur
a terme prospeccions petrolíferes entre el Golf de València i Eivissa que
afectaran una superfície total de 396.900 ha. El 24 de desembre del 2013,
l'Àrea d'Indústria i Energia de la delegació del Govern de l'Estat sotmetia a
exposició pública l'Estudi d'Impacte Ambiental del projecte de la petroliera Cairn
Energy, a través de la seva filial Capricorn Spai Limited, denominat "Campanya
d'Adquisició Sísmica 3D en el permisos B, G, AM-1 i AM-2 en el Golf de
València".
Aquesta campanya "d'adquisició sísmica" o "sondejos acústics" té com a
objectiu elaborar un mapa del subsòl marí amb el qual detectar formacions
geològiques susceptibles d'emmagatzemar hidrocarburs, per procedir a
continuació a la seva perforació i, de trobar-s'hi petroli, per continuar amb
l'explotació comercial del jaciment.
Qualsevol d'aquestes tres fases podria tenir greus impactes sobre el medi
ambient i sobre l'economia de les Illes Balears i del País Valencià, per la qual
cosa, algunes institucions públiques de les Illes Balears ja han expressat de
forma clara el seu total desacord i rebuig als sondejos sísmics i a les
prospeccions per a trobar gas i petroli a la mediterrània occidental

Els sondejos, per ells mateixos, representen una alteració geològica de
conseqüències i abast imprevisibles, des de terratrèmols, a contaminació
irreversible d’aqüífers, o afectació a especies marines vulnerables, que
incidiran sobre la situació ambiental, econòmica, i social de les nostres illes
abastant una superfície de la Mediterrània de mes de 30.000 kilòmetres
quadrats.
A més la finalitat dels sondejos, explotar industrialment recursos subterranis de
gas i petroli, es contrària a l’estructura productiva de les illes, amb cap tipus de
benefici econòmic i social per als seus habitants i amb el risc cert de pèrdua
dels valors ambientals, socials i econòmics, assolits, tal i com assenyala la
Comissió Balear de Medi Ambient.
Així mateix, existeix un ampli acord entre les formacions polítiques i la societat
civil sobre els efectes negatius que aquestes actuacions provocarien en sectors
econòmics com el turístic o el pesquer, així com per al conjunt de la població
de les Illes.
Per tot l’exposat, es proposa:
ACORDS:
Primer.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de l'Estat a
paralitzar de forma immediata tant l'autorització com l'execució de qualsevol
prospecció petroliera a la Mediterrània, i rebutja la seva intenció de donar tràmit
a nous projectes.
Segon.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de l'Estat a
respectar els acords del Parlament, consells i ajuntaments de les Illes Balears
en els quals es demana la paralització immediata de les prospeccions
petrolieres a la Mediterrània, i a no prendre cap acord en aquest sentit sense el
coneixement i l'aprovació de les institucions balears”.
8.-MOCIÓ BATLIA RAMON LLULL.
La Sra. Batlessa manifesta que s’ha de reconèixer que el nom de Ramon
Llull és conegut a nivell universal i que a un moment de la seva vida va intentar
aconseguir la unió de tots els homes envers la seva relació amb Déu, resumint
el contingut de la moció. Assenyala que se li han fet ja diferents
reconeixements però que recullen aquesta proposta i la fan seva.
La Sra. Antonia Mª Estarellas indica que els hi sembla interessant.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres aprova la següent moció:
“COMMEMORACIÓ DEL 700È ANIVERSARI DE LA MORT DE RAMON LLULL I
PROCLAMAR ELS ANYS 2015 I 2016 ANY RAMON LLULL
Al primer Congrés Internacional del Lul·lisme, que tingué lloc el 1960, com

també a la revista Estudios Lulianos, dirigida per la Maioricensis Schola Lullistica i a
la qual han col·laborat els lul·listes i medievalistes d’arreu del món, ens recordaren
que Ramon Llull és un dels homes més savis entre els savis d’aquells admirables
segles XIII i XIV.
Ramon Llull va néixer a la Ciutat de Mallorca entre els anys 1232 i 1236. Per
tant, Llull formà part de les primeres tongades de mallorquins cristians nascuts
després de la conquesta de Jaume I, moment en què l’illa s’incorporà a la Corona
d’Aragó. Son pare pertanyé a la cort reial, la qual cosa explica que el jove Ramon
visqués els trenta primers anys de la seva vida en un ambient cortesà – arribà a
ocupar el càrrec de senescal de la taula a les ordres de qui seria sempre amic, el
príncep Jaume (futur Jaume II de Mallorca). El 1257 es casà amb la donzella Blanca
Picany, amb qui va tenir dos fills: Domingo i Magdalena. D’aquells anys, el mateix
Llull, ja de vell, recordava ”Jo era un home casat amb fills, bastant ric, dissolut i
mundà.” La ciutat sense fronteres que el va veure néixer i créixer era la capital d’un
nou regne, sorgit enmig de la mar occidental mediterrània, endinsada en un
ambient de colors, de matisos i de gran diversitat, fruit de la coexistència d’un
cristianisme llatí fronterer amb els mons islàmic, bizantí i jueu, mons autònoms
però no independents.
Aquesta realitat mediterrània, juntament amb la crisi per la qual passava
l’Església llatina, sacsejada pels vents tramuntanals de les heretgies o les denúncies
i les reivindicacions dels moviments cristians pauperistes i espirituals, i amb el
desconhort que li suposava el rumb que havia pres la seva mundana i cortesana
vida, provocà en Llull l’experimentació d’una conversió fulgurant. La conversió del
jove mallorquí significà un canvi de rumb radical a la seva vida, on la recerca i
l’afany per aconseguir la unitat de tots els homes envers la seva relació amb Déu,
marcarà tot el seu itinerari vital durant la resta de la seva vida:
“E anaixí com havem un Déu, un creador, un senyor,
haguéssem una fe, una lig, una secta e una manera a ma
e honrar Déu, e fossem amadors e ejudadors los uns dels
altres, en entre nós no fos nulla diferencia ni contrarietat de
fe ni de costumes.”
D’aquesta manera aprengué l’àrab, estudià filosofia, teologia i altres ciències al
monestir de la Real de Palma. La seva recerca d’un sistema que permetés dur
endavant els seu objectiu missioners el dugué a viure com a un ermità al puig de
Randa, on elaborà, per “inspiració divinal” el seu Ars, el sistema pel qual
s’aconseguiria la unitat espiritual de tots els homes. Amb el suport del rei de
Mallorca, el seu amic Jaume II, fundà, a la bella contrada de Miramar, un col·legi de
missioners, futurs aprenents de llengües i dels seu Ars”
Dugué a terme aquesta tasca amb l’actitud d’un “foll d’amor”; és a dir, amb
la follia i l’esperit que va aprendre darrere les passes i l’exemple del seràfic pare de
sant Francesc, per la qual cosa, a la ciutat d’Assís estant, ingressà com a terciari
seglar. Viatjà per tota la Mediterrània per moltes terres de la cristiandat. Fou
magister a la Universitat de París. Parlà a papes, discutí amb rabins, sultans i savis
sarraïns; també n’aprengué. Predicà a esglésies, sinagogues i mesquites, sovint
posant en perill la pròpia vida. Sense que fos la seva intenció, escampà el nom de
Mallorca per tot arreu.
Fruit de la seva tasca i de la seva curolla, ens deixà en herència vint-i-un
volums en llengua romanç i trenta-cinc en llengua llatina. A més d’aquest immens
llegat, la collita ha estat copiosa al llarg dels segles. Ramon Llull, en paraules
d’Antoni Oliver C. R. “és avui més viu i més present que mai. Moltes de les seves
intuïcions són plenes d’actualitat, i l’exemple de la seva vida és una crida a
l’abraçada de tota la humanitat, que ell ja propugnava, i de la qual els humans

encara no ens hem adonat”.
Mallorca, per la vida exemplar duita per Llull, li ha retut tribut des del temps
medievals amb la intitulació de beat, realitat que fou recollida i acceptada pel papa
Pius IX, qui reconegué el culte com a beat del Tercer Orde Franciscà (actual Orde
Franciscà Seglar, OFS). Per tot el que s’ha exposat s’entén que el beat Ramon Llull
hagi estat proclamat durant segles per la generacions de mallorquins, cappare
intel·lectual i espiritual del nostre antic Regne de Mallorca.
Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent
ACORD

1. Declarar els anys 2015 i 2016 Any Ramon Llull, en commemoració
del 700è aniversari de la seva mort, en línia amb la moció que va
aprovar el Senat i l’acord pres per l’Ajuntament de Palma.
2. Impulsar i donar a conèixer la figura i les obres del beat Ramon
Llull amb l’objectiu de divulgar promocionar i potenciar els actes
de commemoració tant a través dels diferents departament del
Consell Insular de Mallorca com amb altres institucions polítiques,
civils i religioses. Es col·laborarà especialment amb els congressos
i els actes organitzats per la Diòcesi de Mallorca i per la família
franciscana, especialment amb els terciaris de l’Ordre Franciscà
Seglar.
3. Convidar totes les entitats i institucions públiques i privades que
ho vulguin,
a participar coordinadament en aquesta
commemoració.
4. Traslladar aquest acord a la Casa Reial, als govern d’Espanya i de
les Illes Balears, al Parlament de les Illes Balears, als Consells de
Mallorca, Menorca, d’Eivissa i Formentera, a l’Ajuntament de Pala i
a les institucions representatives dels territoris continentals que
formarem l’antiga Corona de Mallorca (el Rosselló, la Cerdanya i
Montpeller); als ajuntament de Valldemosa i Algaida, a la Diòcesi
de Mallorca, als ministres provincials dels Terciaris Franciscans
Seglars (OFS), del Tercer Ordre Regular (TOR), dels framenors
caputxins (OFM cap.),dels framenors (OFM), i als missioners dels
Sagrats Cors; a la Universitat de les Illes Balears, especialment a
la Càtedra Ramon Llull; a la UNED, com també als organismes o
les institucions que s’hagin volgut afegir a l’efemèride.
S’ha de traslladar aquest acord del Ple a la Generalitat
Valenciana, a la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Ramon
Llull i a la Xarxa de Municipis per Ramon Llull”.

9.-MOCIÓ PP PER A L’AMPLIACIÓ DE LA ZONA DE RECOLLIDA DE
FEMS.

La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Mª Estarellas i
aquesta expressa que en diverses ocasions veïnats de les zones colindants a
Ca’n Borreó han manifestat el seu interés per acollir-se a la recollida de residus
porta a porta, donat que el camió de recollida transita pels seus camins.
Expressa que ja que el camió passa per aquestes zones, demanaven estudiar
aquest tema quan es fes la renovació del contracte. Diu que demanen que se
procedeixi a la revisió del contracte i ampliar el perímetre de recollida porta a
porta.
Tot seguit exposa la moció que va redactada en el sentit següent:
“MOCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DE LA ZONA DE RECOLLIDA DE FEMS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En diverses ocasions veïnats de les zones colindants a Ca’n Borreó han
manifestat l’interés per poder-se acollir a la recollida de residus porta a porta
donat que el camió de recollida transita pels seus camins.
A sessió plenària es va manifestar per part de l’equip de govern que a
l’hora d’acabar l’actual concessió es podria estudiar la possibilitat d’incloure les
peticions translladades.
Vist que per diversos motius els municipis de la Mancomunitat del
Raiguer han decidit prorrogar fins el 2016 l’actual concessió de recollida de
fems.
Vist que qualsevol contracte es pot revisar en qualsevol moment de la
seva vigència,
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí,
ACORDA
Procedir a la revisió del contracte de recollida per tal d’incloure els
camins colindants a la zona de Ca’n Borreó i Ca’n Franco, camí de Coanegra,
camí de Sa Caseta, Rafal dels Polls en el servei ordinari de recollida”.
El Sr. Guillem Ramis assenyala que està en l’ànim de l’equip de govern
que si poguessin donar més serveis així ho farien. Diu que a tots els pobles
mancomunats es fa la recollida porta a porta sols a la part urbana i no a la
rústica i que si es fes així, suposaria augmentar els preus. Continua dient que
fer la recollida porta a porta a uns camins en funció de lo aprop que passa el
camió de la recollida suposaria discriminar els altres.
La Sra. Antonia Mª Estarellas demana si al camí de Son Ganxo es recull
el fems i si és urbà.
La Sra. Batlessa contesta que no en té constància.
El Sr. Guillem Ramis expressa que les ordres són explícites i que sols es
fa la recollida a la zona urbana i que la zona rústica no hi entra ja que si es fes
així els costs serien molt més elevats i que es troben en un moment en què és

molt mal d’assumir.
La Sra. Antonia Mª Estarellas diu que l’agravi comparatiu existeix des del
moment en què la gent va al punt verd i que hi ha parts de rústic on es recull.
El Sr. Guillem Ramis expressa que qualsevol persona que visqui en
zona rústica ho pot reclamar si s’amplia el contracte amb l’empresa
concessionària i que en aquests moments el límit és molt clar. Diu que seria
difícil posar límits si s’ampliàs el servei.
La Sra. Antonia Mª Estarellas diu que s’hauria d’estudiar.
El Sr. Guillem Ramis exposa que en aquests moments no hi ha cap
poble que s’ho plantegi i que com ha dit, les ordres són molt clares: recollir
porta a porta a la zona urbana i no a la rústica.
La Sra. Antonia Mª Estarellas assenyala que ella trasllada la petició de
molts de veïnats que així ho demanen i que sol.liciten que s’estudïi una
possible revisió del contracte.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és rebutjat per set vots en
contra, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis vots a
favor, corresponents als regidors del PP.
10.-MOCIÓ PP PER A LA BAIXADA DE TAXES I IMPOSTS.
La Sra. Antonia Mª Estarellas expressa que si es pretén mantenir
l’equilibri dins el marc pressupostari, sembla que no es davallaran les taxes i
imposts i que moltes vegades es dóna la culpa a altres administracions però
que sembla que avui per avui ja han pagat aprop del 100%. Diu que creu que
estan a un moment diferent del de fa dos anys i que sembla que es pot procedir
a una revisió de cara al 2015.
El Sr. Antoni Jaume exposa que en certa manera estan d’acord. Diu que
ja baixaren l’IBI i ara la taxa de les instal.lacions esportives i que mentres es
pugui pagar als proveïdors als trenta dies i quan s’hagi amortitzat el préstec, ja
no es tendrà una dependència tan forta de Madrid. Continua dient que de cara
a l’any que vé si poden amortitzar el préstec, es farà un estudi de les taxes i
imposts que es puguin baixar.
La Sra. Batlessa manifesta que si tenen dèficit seran intervenguts i que
s’ha de recaptar lo necessari per mantenir els serveis.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres l’aprova en el sentit següent:
“MOCIÓ PER A LA BAIXADA DE TAXES I IMPOSTS
En diverses sessions plenàries s’han aprovat per part de l’equip de
govern la revisió per a la seva puja d’imposts i taxes o l’aprovació de noves
taxes per a tal d’augmentar els ingressos del consistori i augmentar la liquitat.
També l’Ajuntament s’ha acollit a mecanismes extraordinaris de
pagament per poder liquidar les factures pendents amb diversos proveïdors.
Vist que a dia d’avui les institucions principals deutores amb

l’Ajuntament, Consell de Mallorca i Govern Balear, i culpables segons l’equip de
govern de l’estrengulament econòmic del consistori, han liquitat les deutes
pendents amb el nostre Ajuntament,
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí,
ACORDA:
Procedir a la revisió de totes les taxes i imposts gravades per
l’Ajuntament per a la baixada de les mateixes i alleugerar la càrrega impositiva
dels santamariers i les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen”.
MOCIÓ BATLIA CONSTRUCCIÓ IES.
A continuació la Sra. Batlessa manifesta que va tenir entrada a
l’Ajuntament una demanda de l’APIMA i que la urgència vé motivada perquè
així els hi ho demanen, perquè es pensa tenir una reunió amb l’APIMA i perquè
ho han demanat diferents vegades a la Conselleria i atès que el proper Ple
ordinari se celebrarà el mes de maig i que no hi ha hagut resposta per part de
la Conselleria, proposa la introducció d’aquest punt per urgència a l’ordre del
dia.
Posada a votació la introducció d’aquest punt a l’ordre del dia per
urgència d’acord amb l’art. 82 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, aquesta és aprovada per unanimitat del
Consistori.
La Sra. Batlessa llegeix el contingut de la moció i diu que dins la
introducció fa referència a l’escrit de l’AMIPA.
La Sra. Antonia Mª Estarellas assenyala que com a grup sempre han
defensat la construcció de l’IES i que creuen que la Conselleria d’Educació ha
complit fins ara. Assenyala que creu que la Conselleria no s’ha compromès a la
dotació de la partida pressupostària sinó a avançar amb el projecte i que fins
ara ha donat suport a tot el que ha plantejat aquest plenari.
La Sra. Batlessa manifesta que s’ha d’avançar en la construcció de l’IES
i que en tot cas, que sigui la pròpia Conselleria la que manifesti que es farà el
2015, a més de dir el que han de fer i avançar amb el projecte.
Posada a votació aquesta moció, el Ple de la Corporació per unanimitat
dels seus membres aprova la mateixa, amb el següent redactat:
“MOCIÓ DE BATLIA
Atès l’escrit presentat pels presidents de les AMIPA de l’IES Santa Maria i del CEIP
Melcior Rosselló i Simonet de data del 21 de març de 2014 i amb registre d’entrada
núm. 807 de la mateixa data.
Atès que l’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda per unanimitat al plenari
realitzat el 27 de novembre de 2008 ofertar la resta de la parcel·la 156 del polígon V

d’aquest terme municipal –qualificada com a sol per equipament escolar- a la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per a la construcció de l’edifici de l’IES
Santa Maria.
Atès que l’IES Santa Maria està creat per decret, i disposa d’ordre de posada
em funcionament, també disposa d’equip directiu i professorat. I que actualment utilitza
provisionalment les dependències de l’antiga escola graduada, cedides per l’Ajuntament
de Santa Maria del Camí mentres es construeixi el nou edifici a la parcel·la 156.
Atès que el Consell Escolar Municipal reunit el 28 de gener de 2013 a acordà
per unanimitat comunicar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats el següent:
“Primer.Què és reactivi l’expedient i tot el procés tècnic i administratiu per a la
construcció del nou IES Santa Maria:
a) Acceptació oficial de la parcel·la ofertada,
b) Encàrrec de redacció del projecte de construcció del nou IES,
c) Licitació i adjudicació de les obres
d) Dotació de partida pressupostària a l’exercici del 2014 i 2015 per a la
onstrucció del nou edifici
e) Establir el calendari i cronograma per a la construcció del nou IES
Santa Maria
Segon::
Realitzar una reunió de treball conjunta durant el mes de febrer de 2014, amb
la participació de: Director General de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans, Director-gerent de l’IBISEC, Batle de Santa Eugènia,
Batlessa de Santa Maria del Camí, representants de les AMIPA (IES Santa
Maria, CEIP Melcior Rosselló i Simonet i CEIP Mestre Guillemet) i equip
directiu de l’IES Santa Maria. Per tal de planificar:
a)
b)

Necessitats, instal·lacions i dotació de l’IES Santa Maria pel proper
curs 2014-154.
Construcció del nou edifici de l’IES Santa Maria”

Atès que el Consell Escolar de l’IES Santa Maria reunit el 29 de gener de
2013 acordà avalar la petició formulada per l’AMIPA IES Santa Maria idèntica a
l’anterior, i que es comunicà a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Atès que l’AMIPA IES Santa Maria ha presentat 4 sol·licituds a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, presentades a novembre i desembre de 2013, a
febrer i març de 2014 sol·licitant el mateix.

Atès que l’AMIPA del CEIP Melcior Rosselló i Simonet presentà sol·licitud a
febrer de 2014 sol·licitant el mateix.
Atès que malgrat els contactes telefònics, presencials i per correu electrònic
mantingut amb responsables tècnics de la Conselleria, no s’ha obtingut resposta escrita
ni s’ha convocat la reunió conjunta per tal d’iniciar el procés de construcció del nou
edifici de l’IES Santa Maria.
Atès que aquest Ajuntament ha demanat en dates del 15 de gener, 3 de febrer i
11 i 20 de març de 2014 per escrit, enviant-ho per correu ordinari i electrònic entrevista
a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, i hi ha insistit vàries vegades
telefònicament i no nha obtingut cap resposta.
Es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que inici l’expedient de
construcció del nou edifici de l’IES Santa Maria, que implica: a) Acceptació oficial de la
parcel·la ofertada per Ajuntament de Santa Maria del Camí, b) Encàrrec de redacció del
projecte de construcció de l’edifici nou deI l’IES Santa Maria , c) Licitació i adjudicació
de les obres i d) Dotació de partida pressupostària del Govern de les Illes Balears per a
l’exercici del 2014 i 2015 per a la construcció del nou edifici.
Segon. Instar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats Realitzar una reunió de
treball conjunta l’abans possible, amb la participació de: Director General de
Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, Director-gerent de
l’IBISEC, Batle de Santa Eugènia, Batlessa de Santa Maria del Camí, representants de
les AMIPA (IES Santa Maria, CEIP Melcior Rosselló i Simonet i CEIP Mestre Guillemet)
i equip directiu de l’IES Santa Maria. Per tal de planificar el calendari per a la
construcció del nou edifici.
Tercer. Comunicar el present acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats”.

II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1.-COMUNICACIONS BATLIA.
La Sra. Batlessa dóna a conèixer els decrets dictats des de la darrera
sessió plenària i la Corporació es dóna per assabentada. Dins aquest punt
també dóna a conèixer els informes d’intervenció i tresoreria relatius al tercer
trimestre del 2013 referents al pla d’ajust i a l’execució pressupostària.
2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
-PP: Han observat al registre d’entrada que se sol.licitava una documentació
relativa a les Normes Subsidiàries.

La Sra. Batlessa respon que demanen coses que no havien d’anar per
aquesta via, que ho analitzaran i veuran el que pertoca.
-PP: Demanam si la poda d’arbres es pot reciclar.
El Sr. Nicolau Canyelles contesta que hi ha un acopio al magatzem
municipal.
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-quatre
de març de dos mil catorze; de totes les quals coses, com a Secretària de la
Corporació, don fe.
LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

