ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 24-07-2014.
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 juliol 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.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS 22-05-2014 i 25-06-2014.
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 22-05-2014 i
25-06-2014.
2.-MODIFICACIÓ REGLAMENT RESIDÈNCIA CAS METGE REI.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Martí, regidora de
Serveis Socials i aquesta assenyala que aquesta modificació ve donada per
llei. Diu que es modifica l’horari de visites i els criteris per a ingressar i que
ambdues coses venen marcades per Llei.
La Sra. Batlessa llegeix les propostes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si ha anat al patronat la proposta,
responent que sí la regidora de serveis socials.
Posat aquest assumpte a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat
dels seus membres, aprova les següents propostes:

“1.-Modificar inicialment el Reglament de la Residència de Cas Metge Rei, en el
sentit següent:
a) Referit a l’horari de visites en el seu punt primer quedaria redactat de la següent
manera:
“L’horari de les visites que reben els residents o
usuaris serà des de les 10 a 12’30 hores i de 16’30 a 19’45
hores, respectant els horaris dels menjars, així com el
descans habitual dels usuaris. Les visites fora de l’horari
indicat hauran de justificar aquesta necessitat”.
b) De la mateixa manera, l’article relatiu als requisits per accedir al centre en el
seu punt primer, quedaria redactat de la següent manera:
“a. Requisits d’edat: poden ser usuaris les persones
grans que tenen 65 anys o més. Amb un informe professional
previ i a l’efecte d’ingressar al servei residencial, es
poden considerar grans les persones de 55 anys o més, el
cònjuge o la persona amb la que convisqui en anàloga
relació d’afectivitat de forma estable, pública i notòria;
les persones amb una consanguinitat de primer i segon grau
que convisquin i siguin depenents del beneficiari, que no
siguin menors d’edat, i que tinguin reconeguda una
deficiència mijançant el certificat de minusvalidesa”.
2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de
conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir
del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les
persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions,
objeccions i observacions que considerin pertinents.
3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el
termini indicat, entendre que queda definitivament aprovada aquesta modificació en funció
del previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicada íntegrament sobre el B.O.I.B i
transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es
modifiqui o derogui expressament.
4.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquesta modificació a la
Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al Consell de
Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a l'art. 113 de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears”.
3.-CONVENI FACTORIA DE SO.
El Sr. Antoni Jaume expressa que han negociat amb Factoria de So per

adaptar el conveni i que aquest es basa en el conveni antic, referint-se al seu
contingut. Diu que com que Factoria de So és un espai on hi ha joves de Santa
Maria, el conveni estableix una rebaixa en el preu a satisfer per aquests joves en
relació a les activitats en què hi participin realitzades per Factoria de So.
Indica que Factoria de So es compromet a avisar de les activitats que es
duran a terme, reservant-se l’Ajuntament la possibilitat de realitzar-hi activitats en
un 25%, avisant amb un mes d’antelació.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que s’han imaginat que era un
conveni de continuació i que en relació a eximir a l’Ajuntament de qualsevol
responsabilitat, no els hi queda clar ja que les instal.lacions són municipals i que
s’hauria d’haver donat part a altres entitats. Assenyala també que no ha vist una
comissió de seguiment d’aquest conveni i que els hi sembla bastant magre.
Exposa que no s’ha donat audiència a altres entitats. Expressa també que hi ha
d’haver un poc més de seguiment i que l’expedient queda poc basat, motius tots,
pels quals s’abstendran a la votació.
El Sr. Antoni Jaume assenyala que Factoria de So ha entregat un dossier
anual.
Revisat el conveni, es proposa que se substitueixi a les clàusules la
paraula “contracte” per “conveni”.
Posada aquesta proposta a votació, és aprovada per set vots a favor,
corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis abstencions,
corresponents al PP.
Posada a votació la proposta, el Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor,
corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis abstencions,
corresponents al PP, aprova la següent proposta:
“Aprovar el conveni amb Factoria de So sobre la cessió de l’ús de part de les
cases de Son Llaüt, tal com consta al respectiu expedient”.
4.-ADHESIÓ I APROVACIÓ CONVENIS COORDINACIÓ PAGAMENT
AJUTS MUNICIPALS DEUTES GENERALS PEL SUBMINISTRAMENT
D’ELECTRICITAT I GAS NATURAL.
La Sra. Batlessa manifesta que la Federació d’Entitats Locals passà a
l’Ajuntament un conveni amb Endesa en els casos en què els Ajuntaments
paguen l’electricitat a famílies amb vulnerabilitat económica i es comprometen a
no tallar, malgrat ara ja s’està fent. Diu que també garanteix a Endesa que ho
cobraran, malgrat no tallin.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que creu que és una bona mesura,
demanant si l’Ajuntament paga directament.
La Sra. Batlessa diu que no, que l’Ajuntament dóna els doblers a les
famílies perquè Endesa no talli i que hi ha un control.
El Sr. Guillem Ramis presenta un escrit, que va redactat en els termes
següents:
“ENDESA.-Una empresa amb pocs escrúpols.
Dilluns dia 21 de juliol de 2014, es va publicar que la Comissió Nacional de
Mercats i Competència (CNMC) ha imposat una multa de 1’18 milions d’euros a
Endesa per abusar de la seva posición dominant en el mercat.

ENDESA ha sigut acusada per diferents entitats de fomentar la producció
d’energia bruta incrementant la dependència d’altres multinacionals
productores de carbó, gas i petroli, afavorint el canvi climàtic pel simple afany
del seu lucre econòmic.
Les associacions de consumidors acusen a ENDESA de ser una de les parts
responsables de l’escalada abusiva dels preus de l’electricitat com a
conseqüència de la privatització del sector elèctric.
Fins ara els Ajuntaments i no ENDESA, han assumit el cost de l’electricitat de
les famílies empobrides que no han pogut pagar.
La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears FELIP i ENDESA, han signat
un conveni que servirá per a netejar la imatge d’empresa abusiva i sense
escrúpols que té ENDESA.
El conveni que els Ajuntaments no hem negociat però que no podem rebutjar
per que implica una millora, permetrà a ENDESA a canvi de la garantia de
cobrar amb seguretat, que els Ajuntaments paguin com estan fent en molts de
casos i que ENDESA no apliqui els recàrrecs legals de morositat.
Per a no contribuir a netejar la imatge de la multinacional ENDESA, demano
que consti en acta la meva argumentació”.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per
unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes:
“1.-Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al conveni marc amb la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i Endesa S.A per coordinar el pagament
d’ajuts municipals per deutes generats amb motiu del subministrament d’electricitat i
gas natural, tal com consta al respectiu expedient.
2.-Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i Endesa S.A, per coordinar el
pagament d’ajuts municipals per deutes generats amb motiu del subministrament
d’electricitat i gas natural, tal com consta al respectiu expedient”.
5.-CESSIÓ ÚS TEMPORAL RETAULE SALA PLENS.
La Sra. Batlessa manifesta que aquest assumpte es du a aquest ple a
efectes d’evitar un ple extraordinari. Assenyala que el Museu Històric de
Manacor ha demanat el retaule per a una exposició i que no és la primera
vegada que surt de l’Ajuntament per a altres exposicions, llegint tot seguit 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:
“1.-Cedir l’ús temporal del retaule gòtic de la Sala de Plens d’aquest
Ajuntament, al Museu d’Història de Manacor per a l’exposició “Reines de Mallorca”,
de dia 10 de setembre a dia 01 de desembre de 2014.
2.-Disposar que l’esmentat museu haurà de formalitzar una assegurança que
cobreixi posibles danys a l’esmentat retaule, pel seu valor de tasació”.

6.-FIXACIÓ FESTES LOCALS 2.015.
La Sra. Batlessa llegeix les propostes.
Per unanimitat dels membres del Consistori, en relació a aquest punt de
l’ordre del dia, s’aproven les següents propostes:
“Atès l’escrit de la Conselleria d’Economia i Competitivitat relatiu al calendari
de festes per a l’any 2.015, registrat d’entrada a l’Ajuntament amb el número 2273 /
2014 i de conformitat amb l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol de
regulació de jornades, hores extraordiàries i descansos;
El Ple de l’Ajuntament acorda:
1.-Fixar com a dies festius dins l’àmbit d’aquest municipi per a l’any 2.015, les
següents dates:
-Dia 27 d’abril (Es Firó).
-Dia 20 de juliol (Santa Margalida).
2.-Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Economia i Competitivitat”.
7.-DECLARACIÓ MUNICIPI AMIC DELS ANIMALS I RESPECTUÓS
AMB ELS SEUS DRETS.
La Sra. Batlessa llegeix la present moció.
La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si no s’havia duit a ple ja una
moció.
La Sra. Batlessa contesta que se n’havia duit una en relació als circs.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que si se vol consensuar una
cosa abans de dur-la a Ple, efectivament s’ha de consensuar, que no li sembla
bé que no se’ls hagi consultat i que li sembla que aquí es mescla tot. Indica que
s’abstendran a la votació.
La Sra. Batlessa exposa que la seva voluntat és simplement la de
manifestar-se. Assenyala que aquest punt es va informar a la comissió
informativa i que es tracta d’una proposta genérica.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que tot el que es faci per a que
els animals no sofreixin, esta bé però que passa més allà dels límits de Santa
Maria.
La Sra. Batlessa manifesta que és la seva voluntat.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per set vots a
favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis
abstencions del PP, en el sentit següent:
“D’acord amb l’art. 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del
règim local de les Illes Balears, el Grup Municipal del PSM presenta al Ple de

l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, la següent moció PER DECLARAR SANTA
MARIA DEL CAMÍ MUNICIPI AMIC DELS ANIMALS I RESPECTUOSA AMB
ELS SEUS DRETS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que Santa Maria del Camí és un poble sensible envers els animals i el tracte
que han de rebre i que aquest tipus d’espectacle ens omple de vergonya i d’indignació,
en tant que és manifestament contrari a la tendència evolutiva que estan demostrant la
resta de països civilitzats del món.
Atès que és una voluntat manifesta d’aquest Consisitori fomentar els valors del
respecte a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves
vessants, l’educació basada en el respecte, la convivència i representativitat en la
societat, i que aquests espectacles no estan en consonància amb els esmentats valors i
contribueixen a fomentar una educació contraria al respecte a la vida en totes les seves
formes i expressions, fomentant la cosificació dels animals.
Atès que més de 50 municipis de l’Estat ja s’han declarat favorables als drets
dels animals. I del reconeixement en considerar els animals com a organismes dotats de
sensibilitat psíquica, a més de física.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple el següent:
ACORD
Primer.-Declarar Santa Maria del Camí municipi amic dels animals i respectuosa
amb els seus drets.
Segon.-Que Santa Maria del Camí esdevingui municipi contrari a la pràctica de
les curses de bous i a l’exercici de qualsevol tipus de violència envers els animals que
els hi pugui causar estats d’ansietat, por, maltractament, patiment o qualsevol dany físic
o psicològic.
Tercer.-Manifestar la nostra voluntat que no es celebrin curses de bous ni altres
espectacles on es produeixi la mort o s’infligeixi estrès psicofísic a un animal en cap
plaça de bous de les Illes Balears, així com que aquests espais es converteixin en
equipaments que tinguin altres finalitats, en consonància als acords d’aquesta moció”.

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 se’n dóna per assabentada.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
-PP: Els plataners de la Plaça Nova reben qualque tractament?
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que la fulla d’aquests arbres està
molt tocada.
La Sra. Batlessa manifesta que no ho sap exactament en aquests
moments però que el jardiner no li dóna molta importancia.
El Sr. Guillem Ramis assenyala que no están protegits per les fulles
velles.
-PP: Com estan els embassaments de Ca’n Franco?
La Sra. Batlessa manifesta que l’Ajuntament tornà a cridar el tècnic de
carreteres i que el suggeriment de fer una rígola depèn d’ells i que no s’han
presentat.
-PP: Quan torna passar la màquina desbrossadora?.
El Sr. Guillem Ramis respon que el mes d’agost.
-PP: Execució aval Son Llaüt.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que per la premsa se
n’assabentaren que s’havia guanyat aquest recurs.
La Sra. Batlessa manifesta que sí però que l’empresa va apel.lar i
l’advocat ha indicat que n’hi ha per bastants mesos.
Continua dient que per a la corrent hi havia el compromís de què els
propietaris pagarien 200.000 € per passar el cablejat, que estaven disposats a
pagar i que l’Ajuntament en el seu moment posaria l’aval però que en aquests
moments es troba en període de resolució.
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 quaranta minuts de
dia vint-i-quatre de juliol de dos mil catorze; de totes les quals coses, com a
Secretària de la Corporació, don fe.
LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

