ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 19-03-2015.
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. Antonia Mª Estarellas Torrens.
Sr. Andrés Jaume Castañer.
Sr. José Serra Matas.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sr. Andrés Morcillo Sánchez.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vint-i-una hores de dia denou de març de dos mil quinze, 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; assistint
també la interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu.
A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.
1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS 19-01-2015 i 22-01-2015.
La Sra. Batlessa manifesta si qualcú té rés a dir de les actes de les
sessions esmentades.
El Sr. Guillem Ramis exposa que a l’acta de la sessió de dia 22 de gener
hi ha un error, transcrit de la moció presentada i és que en lloc de dir “Som
Energia S.L” ha de dir “Som Energia S.C.C.L”.
Posada a votació aquesta rectificació, és aprovada per unanimitat dels
membres del Consistori.
Posades a votació les actes de referència, són aprovades per unanimitat
dels membres del Ple de la Corporació; la de dia 22 de gener, amb la
rectificació transcrita.
2.- SOL.LICITUD CONSELL MALLORCA TRAM PARCEL.LA 159
(POLÍGON 5È).

La Sra. Batlessa manifesta que plantegen demanar al Consell de
Mallorca que el troç de parcel.la expropiada sia tornada a l’Ajuntament; amb la
qual cosa, s’ampliaria en 480 m2 la parcel.la. Diu també que d’aquesta manera
s’augmentaria l’edificabilitat del solar i facilitaria la ubicació de l’institut; llegint
tot seguit la proposta.
La Sra. Antonia Mª Estarellas demana si després es faria l’escriptura,
contestant-li la Batlessa que sí.
Posat a votació aquests punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació
per unanimitat dels membres presents aprova la següent proposta:
“Sol.licitar al Consell de Mallorca la cessió gratuïta de la part expropiada de la
parcel.la nº 159 (polígon 5è), que confronta amb la carretera MA-3010, conforme es
detalla al plànol que obra a l’expedient, quedant així l’esmentada parcel.la amb 10.167
m2”.
3.-MODIFICACIÓ SISTEMA ACTUACIÓ SECTOR URBANITZABLE
SON LLAÜT.
La Sra. Batlessa manifesta que es tracta de canviar el sistema d’actuació
de compensació a cooperació. Diu que no tots els propietaris estan a favor.
Segueix dient que com a Ajuntament tenen una sentència que els hi dóna la
raó en relació als avals del polígon.
Expressa que la història del polígon ronda des del 2005, on hi havia un
pressupost de posta a punt i el 2.011 es va fer un nou estudi. Diu que han
passat sis anys i no s’han fet les obres, que hi ha una sèrie de mancances que
els propietaris no han solventat. Ara, amb la proposta, l’Ajuntament es posarà
al davant i s’aplicaran quotes d’urbanització.
La Sra. Estarellas demana si la sentencia dels avals és ferma. La Sra.
Batlessa li contesta que sí però que encara el jutge no ha dit rés a la Banca
March.
La Sra. Estarellas diu que la situación del polígon no vé d’ara i que és
una pena tenir-lo tal com està; que hi ha hagut una sèrie de despropòsits i que
feia estona que demanaven que l’Ajuntament se posàs al davant. Assenyala
que troba curt el termini de vint dies i que el seu grup s’abstendrà a 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, EPSM, PSIB-PSOE i cinc
abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:
“Vist el projecte de modificació del sistema d’actuació del sector urbanitzable de
Son Llaüt de les Normes Subsidiàries d’aquest municipi, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords, en funció de l’establert a l’art 74 de la Llei
2/2014 de 25 de març d’ordenació i ús del sòl:
1.-Aprovar inicialment l’esmentat projecte de modificació.
2.-Exposar l’expedient al BOIB i web de l’Ajuntament perquè durant el termini

de 20 dies, comptats a partir del dia següent hábil a la publicació del pertinent anunci al
BOIB, es puguin presentar al.legacions.
3.-Donar audiència durant un termini igual als propietaris afectats”.
4.-INVENTARI BÉNS MUNICIPALS.
La Sra. Batlessa manifesta que es tracta d’un inventari de 192 fitxes, que
inclouen els béns immobles, els vehicles i les escultures a l’espai públic. Les
fitxes contenen la descripció, la ubicació del bé, els documents d’on surten i la
foto del seu estat.
La Sra. Antonia Mª Estarellas assenyala que els hi sembla una bona
iniciativa.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels membres presents aprova la següent proposta:
“1.-Aprovar l’inventari municipal de béns immobles, vehices i escultura a espai
públic d’aquest Ajuntament.
2.-Obrir un termini d’audiència de quinze dies mijançant anunci publicat al
BOIB i página web de l’Ajuntament perquè durant el mateix els interessats puguin
presentar al.legacions”.
5.-MARC PRESSUPOSTARI 2016-2018.
La Sra. Batlessa manifesta que amb aquest punt es tracta de complir la
Llei d’estabilitat pressupostària i afecta al període 2016, 2017 i 2018 i es fa
sobre els pressuposts de 2013 i 2014. Assenyala que aquest Ajuntament té
garantida la part de personal i funcionament.
La Sra. Antonia Mª Estarellas diu que s’abstendran a 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, EPSM, PSIB-PSOE i cinc
abstencions, corresponents als 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 2013 i el
pressupost aprovat de l’exercici 2014, elaborant una previsió per als exercicis 2016,
2017 i 2018, 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 (2016, 2017 i 2018), 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”.
6.-DEPURACIÓ SALDOS PATRONAT RESIDÈNCIA.

La Sra. Batlessa manifesta que es tracta d’aprovar la baixa de drets
reconeguts del Patronat de la Residència que feien que la comptabilitat tengués
uns números confusos i abarca el període 2009-2013.
La Sra. Antonia Mª Estarellas assenyala que ja se n’havia duit un altre a
Ple i que així la situació econòmica està més clara.
La Sra. Batlessa contesta que sí.
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, PSIB-PSOE i cinc
abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:

“ANTECEDENTS
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària,
cal determinar si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que
resten pendents de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment.
2. Per Providència de Batlia de data 10 de març de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis
anteriors (2009- 2013), pendents de cobrament.
3. El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta de les baixes de drets reconeguts en
exercicis anteriors, pendents de cobrament.
4. La secretaria i la interventora han emès informes.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62 del Reglament general de
recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels
contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. L’article 70 de la Llei general tributària i l’article 163 a 167 del Reglament general de
recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor.
3. Les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local.
4. L’article 212.4 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, en relació a l’òrgan competent.
Per tant,
PROPOSTA
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats del Patronat de la Residencia Cas Metge Rei,
exercicis econòmics 2009 - 2013, per import de 51.369,60 €, el detall individualitzat de

la qual figura a l’annex.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets
esmentats”.
7.-MODIFICACIÓ
AJUNTAMENT.

DE

CRÈDITS

ROMANENT

TRESORERIA

La Sra. Batlessa manifesta que es tracta d’una modificació de crèdits
procedent del romanent de tresoreria per despeses generals, descrivint les
partides a què es destinaran. Expressa que la partida grossa es destina a
places, carrers i camins.
La Sra. Estarellas demana a quina partida s’aplicaran els 300.000 euros.
La Sra. Batlessa contesta que a places, carrers i camins.
La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si hi ha res pel camp d’esports.
El Sr. Antoni Jaume contesta que no perquè la Llei no ho permet.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple per set vots a favor,
corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i cinc abstencions,
corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:
“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,
2014:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària

Descripció

Euros

01.17100.13100

Personal laboral

45.000,00

01.23100.14100

Altre personal

15.000,00

01.92000.22700

Treballs efectuats per empreses

30.000,00

01.93400.22708

Gestió tributaria

95.000,00

01.92000.21200

Reparacions,manteniment

40.000,00

01.15320.61101

Inversió a places, carrers i camins

300.000,00

TOTAL DESPESES

525.000

Altes en Concepte d’Ingressos
Concepte
870.00

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses
generals

525.000

TOTAL INGRESSOS

525.000

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

DENOMINACIÓ

Consignació inicial
Increm/dism

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

1
2
3
4
6
7
9

1.881.479,33

60.000

Consignacio
definitiva
1.941.479,33

165000

1939125,96

0

1892,73

0

575071,81

1774125,96
1892,73
575071,81
683031,91

300.000

983.031,91

0,00

39125,83

0

14798,11

39125,83
14798,11
4.969.525,68

525.000

5.494.525,68

Pressupost d’Ingressos
Ingressos
CAPITOL

DENOMINACIÓ

1

7

Impostos directes
Impostos
indirectes
Taxes
i
altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos
patrimonials
Alienació
d’inversions reals
Transferències
de
capi-tal

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

2
3
4
5
6

Consignació
inicial

Increm/dism Consignacio
definitiva

2070097,53

2070097,53

66.799,20

66.799,20

1.487.812,93

1.487.812,93

1.344.716,02

1.344.716,02

100,00

100,00

0,00

0,00
0,00

0,00
525000

525.000

0,00
0
4.969.525,68

0,00
525.000

0
5.494.525,68

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”.

8.-MODIFICACIÓ
RESIDÈNCIA.

DE

CRÈDITS

ROMANENT

TRESORERIA

La Sra. Batlessa manifesta que es tracta d’una modificació procedent de
la liquidació del pressupost de 2.014 i s’adreça a retribucions del personal, la
paga de nadal de 2012 i endarreriments per un erro de la gestoria i pel suport
als assistits.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, aprova
les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la
modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria amb finançament afectat resultant de la liquidació de l’exercici anterior
2014, al Patronat de la Residència Cas Metge Rei:

Altes en Aplicacions de Despeses
Descripció

Aplicació Pressupostària
01.23110.13100

Euros

Retribucions personal laboral

45.000,00

TOTAL DESPESES

Altes en Concepte d’Ingressos
Descripció

Concepte
870.00

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses
generals

45.000,00

TOTAL INGRESSOS

45.000,00

El resum per capítols se relaciona als quadres següents:

Pressupost de Despeses
Despeses
CAPITOL

1
2
3

DENOMINACIÓ

Consignació inicial
Increm/dism

Despesa
de
personal
Despesa
corrents
en
béns i serveis
Despesa
financera

394.255,96

Consignacio
definitiva
394.255,96
225.874,04

225.874,04
200,00

200

Inversions
reals
TOTAL DESPESES

6

0,00
620.330

45.000,00
45.000,00

45.000,00
665.330

Pressupost d’Ingressos
Ingressos
CAPITOL
3
4
5

DENOMINACIÓ
Taxes
i
altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos
patrimonials

Consignació
inicial

Increm/dism Consignacio
definitiva

445.200,00

445.200

175.000,00

175.000

130,00

45.000,00
8

Actius financers
TOTAL INGRESSOS

0,00
620.330

45.000,00

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”.

9.-COMPTE GENERAL 2013.
La Sra. Batlessa manifesta que ja havia anat a la Comissió especial de
comptes i a exposició pública i que ara pertoca aprovar-lo.
El ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents aprova la següent
proposta:
“Transcorregut el termini d’exposició pública del Compte General del Pressupost,
corresponent a l’exercici econòmic de 2.013, sense que s’hagin presentat reclamacions,
reparaments o observacions;
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
1. Aprovar el Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici
econòmic de 2.013 (Ajuntament de Santa Maria del Camí i Patronat
Residència Cas Metge Rei)”.

130,00
45.000,00
665.330

2. Remetre el Compte General del Pressupost de 2013 a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears”.

10.-ADHESIÓ SOL.LICITUD PIMEM MORATÒRIA.
La Sra. Batlessa manifesta que va tenir entrada a l’Ajuntament un escrit
de PIMEM i que sembla que se vol elaborar un pla director sectorial
d’equipaments comercials. Expressa que PIMEM demana una moratòria en la
tramitació i atorgament de noves superfícies comercials superiors a 700 m2.
Diu que plantegen adherir-se per defensar el petit comerç.
La Sra. Antonia Mª Estarellas exposa que hi ha un protocol GovernConsell de Mallorca, al qual s’han adherit Ajuntaments i que fa dos dies que
s’ha aprovat una Llei de comerç. Indica que li sembla més adequat adherir-se a
aquest protocol.
La Sra. Batlessa manifesta que li sembla bé el tema de l’adhesió, que hi
haurà un altre ple i que recullen la proposta i que segurament la duran al proper
plenari.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple per set vots a favor,
corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i cinc abstencions,
corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:
“Vista la sol.licitud de la PIMEM, registrada d’entrada en data 09-03-2015, nº
661, l’Ajuntament acorda adherir-se a la mateixa en relació a la seva petició de
sol.licitar una moratòria en la tramitació i atorgament de noves superfícies comercials
superiors a 700 m2”.
11.-MOCIÓ CONTRA EL TRACTAT TRASANTLÀNTIC DE LLIURE
COMERÇ I INVERSIÓ ENTRE UE i EEUU.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Guillem Ramis i aquest
expressa que s’està negociant des de 2013 un acord entre els Estats Units i la
Unió Europea per a la regularització de les normatives laborals en favor de
tribunals internacionals. Diu que a Europa hi ha 1.200 sustàncies prohibides i
als Estats Units 12. Assenyala que aquest tractat intenta assegurar que si hi ha
una disputa pels interessos dels inversors, s’ha d’anar als tribunals
internacionals amb la qual cosa se vulneren les sobiranies dels estats.
La Sra. Antonia Mª Estarellas diu que el seu grup s’abstendrà a la
votació perquè el Sr. Ramis ha assenyalat que hi ha una informació secreta i se
suposa que s’està fent una normativa i que desconeix el document.
El Sr. Ramis indica que es tracta d’un document secret, que l’accés al
mateix és controlat i que se negocia al marge del Parlament. Els parlamentaris
no poden treure el document.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple per set vots a favor,
corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i cinc abstencions,

corresponents als regidors del PP, aprova la moció del tenor literal següent:
“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: Contra el Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç i la Inversió que
s’està negociant entre la UE i EE.UU.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), es un acord que estan
negociant en secret la UE amb els EUA des de juny de 2013, amb l’objectiu d’aprovar
una major des- regulació i absència dels controls dels estats sobre el comerç i les
finances a ambdues bandes de l’Atlàntic. Les multinacionals i els poder econòmics i
financers internacionals volen rompre encara més la sobirania popular, i tenen la
voluntat d’eliminar tràmits burocràtics, normativa ambiental, laboral i de seguretat, per
tal d’esquivar els controls públics sobre l’acció de les grans empreses i els grans
inversors. Així d’aprovar-se el TTIP les multinacionals gaudirien de major “llibertat de
negoci” i facilitats per trepitjar (encara més) els drets democràtics en els diferents
països.
Aquest acord comercial va molt més allà del comerç, ja que l'acord tindrà un impacte
ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la
salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els
drets laborals i la vida democràtica. Fins i tot podria canviar profundament la manera
en què usem les institucions per tal d’establir regulacions en tots aquests camps,
eliminant per tant, drets molt importants de la ciutadania.
Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP, és una
vulneració del dret de la ciutadania a saber el que s'està negociant en el seu nom. El
mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està
classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu
només se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació.
Quins temes s’estan negociant, principalment?
Mecanisme de Resolució de Disputes entre Inversors i Estats. Les multinacionals i
els inversors cerquen eludir als tribunals nacionals i presentar les seves queixes
directament als tribunals internacionals. Es tracte d'un privilegi per a les empreses més
poderoses. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les polítiques decidides
democràticament podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest
mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i
perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes
ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen
en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a
Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre
l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política
energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals.
Exemples que demostren que és un succedani de tribunal format per defensors dels

interessos de les empreses, no defensor de la llei i la pròpia democràcia.
Consell de Cooperació Regulatòria. El concepte bàsic que persegueix aquest
organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries
afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o
preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de
representants d'empreses, tindran l'oportunitat d’analitzar" prèviament possibles
impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.
Drets laborals i política social. Es En aquesta matèria la "harmonització"
reglamentària passa per malmenar en extrem el “model social i de dret laboral europeu”
i equiparar-la amb la nord-americana, molt més precària i, en alguns casos, inexistent.
Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que
no hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals.
Desregulació. Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses transnacionals
podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els
avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de manera
efectiva el dret de regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents.
Dret als serveis d’interès públic. Debilitar les normes europees establertes per als
serveis d'interès públic és un dels objectius. Per exemple, facilitaria la privatització dels
serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions
públiques en funció de criteris ecològics o socials.
Desprotecció mediambiental. Eliminar algunes normes i regulacions en nom de la
pretesa "harmonització" d'estàndards, és a dir, desregular més els mercats. Està en perill
el principi de precaució europeu, clau per a la política europea mediambiental, amb
greus conseqüències sobre la salut i la seguretat de les persones. Aquí a les Balears ens
afectarà clarament amb la “lliure pràctica” de les prospeccions petrolieres.
Privatització de la sanitat i la salut. Les negociacions van en el sentit d'obrir la
contractació pública a l’engròs de serveis de salut a la inversió privada i a la
competència estrangera. A més a més incrementaran els preus de les medicines i els
serveis de salut, fent-los menys assequibles la ciutadania.
Agricultura i consum. Es pretén garantir sense cap control l'entrada a la UE dels
aliments transgènics (OGM), la carn de vedella i el porc tractats amb hormones o
productes químics nocius per a la salut humana i fins i tot cancerígens. A més a més, es
vol regular la reducció o eliminació dels aranzels, la qual cosa portarà als agricultors
europeus a una competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions
agroindustrials americanes. És a dir, perdríem encara més sobirania alimentària.
Cultura. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural

en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a
la cultura en general.
Sistema financer. Incrementar i refermar la lògica actual de rescatar i salvar primer la
banca, en detriment dels drets i necessitats de les persones i el medi ambient. Es pretén
liberalitzar i desarreglar tots els sectors de serveis, inclosos els serveis financers. Les
conseqüències són evidents: la desregulació i la competència lliure en el sector financer
estan precisament en l'origen de les crisis financeres cícliques que ens assoten des de la
dècada dels 70 del segle passat i que sempre paguem la ciutadania.
Acords comercials bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d'acords
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des
de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria suposar la formació de
blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a normes en les
quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint
les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar millor els
desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi
ambient.
Repercussions i efectes a Mallorca:
1. Degradació de la cohesió social. Increment de la precarietat laboral i l’atur,
empobriment de la majoria de la població, gràcies a la lògica actual de la
indústria del turisme, incrementant l’economia especulativa dins el sector
principal de les Illes Balears.
2. Es reduirà la ja minsa participació del sector públic en la generació de PIB:
privatització de serveis públics.
3. Encariment del transport i comunicació entre les illes i el continent,
prioritzant bàsicament el lucre i el negoci privat i no el servei públic.
4. Augmentarà la nostra dependència industrial i alimentària.
5. S’incrementarà la potencialitat de la destrucció del territori si es redueixen els
mecanismes de protecció ambiental, devastador per una illa com Mallorca (per
característiques i dimensions). Pot significar la invasió de prospeccions
petrolieres a la Mediterrània.
6. Minorització i atacs a la llengua catalana i a cultura pròpia. Si els interessos
privats i mercantils prevaleixen, les llengües i cultures minoritzades com la
nostra estaran totalment amenaçades.
La firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera que
afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi ambient o els
serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara
voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions
públiques i la democràcia.
Per tot això, es proposa al plenari del Ajuntament de Santa Maria del Camí, l'adopció de

la següent:
ACORD
Primer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió
Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica
per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents
esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de
l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions.
Tercer.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el
Senat de l’Estat espanyol”.
MOCIONS PER URGÈNCIA.
1.-CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT.
La Sra. Batlessa manifesta que hi ha una documentació que s’ha tengut
avui mateix i que fa a l’Ajuntament un requeriment de documentació. Diu que
l’IBISEC situava la parcel.la en 7.000 m2 i no hi cabien les quatre línies.
Assenyala que l’escrit oficial va arribar dia 17 i que demanen la cessió de la
parcel.la, d’aquí ve la urgència del tema. Diu que la importància d’avançar en
aquest tema implica que es voti la urgència de l’assumpte.
Posada a votació la introducció d’aquest tema per urgència, és aprovada
per unanimitat dels membres presents.
A continuació la Sra. Batlessa llegeix les propostes.
Assenyala que hi ha documentació que s’ha enviat per correu electrònic i
que la resta s’està preparant.
La Sra. Antonia Mª Estarellas demana si amb això donen resposta als
que se’ls demana.
La Sra. Batlessa respon que ells ja tenen informació.
Posada a votació la proposta, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres presents, l’aprova en els termes següents:
“Vist l’escrit de l’IBISEC de data 13-03-2015, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
1.-Acordar cedir gratuïtament a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la resta de la parcel.la nº 159 del polígon 5è d’aquest terme
municipal, d’una superfície de 9.684 m2, colindant amb la carretera MA-3010, la resta
de parcel.la on s’ubica el CEIP Melcior Rosselló i Simonet i l’accés a l’autopista
direcció Palma, qualificada com a equipament escolar a les Normes Subsidiàries

municipals, per a la ubicació d’un institut.
2.-Posar l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies, comptats a
partir del primer dia següent hàbil a la publicació del corresponent anunci al BOIB
perquè els interessats puguin presentar al.legacions, de conformitat amb l’art. 110 f) del
Reglament de Béns de les Entitats Locals de 13 de juny de 1986.
3.-Assabentar el Consell de Mallorca d’acord amb l’art. 109.2 del Reglament de
Béns de les Entitats Locals i l’art. 1.3 de la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de Règim Local.
4.-Disposar que la cessió es condiciona a l’ús educatiu.
5.-Disposar que es revertirà el solar a l’Ajuntament, en els casos en què
s’exhaureixi el termini per construir l’edifici o se’n canvïi l’ús permès.
6.-Comprometre’s si s’escau, de fer les obres d’escomesa dels serveis d’aigua i
electricitat per apropar-los a la rasant del solar.
7.-Comprometre’s d’aplicar una eventual bonificació de la taxa de llicència
d’obres de l’immoble que es pretén edificar.
8.-Manifestar que el bé gaudeix d’exempció, d’acord amb allò que disposa l’art.
62.3 de la Llei d’Hisendes Locals.
9.-Manifestar que el solar es troba lliure de càrregues, gravàmens, arrendaments
o altres limitacions d’ús; atès que les condicions que tenia han estat complides per
l’Ajuntament”.
2.-MOCIÓ PP: LLEI SUPORT EMPRENEDOR.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que ha sortit aquesta llei, que lo
que pretén és que es tengui contractat una sèrie de personal que no poden
assumir els clubs petits.
Posada a votació la introducció d’aquest tema per urgència, és aprovada
per unanimitat dels membres presents.
La Sra. Antonia Martí indica que els hi sembla molt be i que pensen que
això honra la transparència.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat
dels membres presents del Consistori, en els termes següents:
“L’entrada en vigor de la Llei de Support a l’Emprenedor promoguda pel Govern
de l’Estat estableix una sèrie d’obligacions noves pels clubs esportius, entre els que es
troben els de les Illes Balears, com donar d’alta en el règim a la seguretat social als seus
monitors i col.laboradors.

Davant aquestes exigències s’ha de tenir en compte que la majoria del personal dels
clubs de les Illes realitzen labors de forma voluntària a canvi d’una dotació económica
més be simbòlica, o d’ajudes per desplaçaments.
No es posa en dubte el compliment necessari de la llei, però els clubs i federacions
esportives de caràcter regional realitzen una funció social a la nostra Comunitat
Autònoma, pel que es considera inapropiat tractar-los com si duguessin a terme una
activitat econòmica.
Aquest clubs aglutinen a més del 95% de les persones que practiquen esport a les Illes,
essent molts d’ells modestos, per això la implantació de la norma s’hauria de fer de
forma que els clubs no hagin de temer per la seva viabilitat económica.
El Govern de les Illes Balears, des del començament de la legislatura, ha demostrat el
seu comrpromís amb l’esport i amb els esportistes de les Illes i s’està tramitant el
projecte de Llei de Mecenatge Esportiu per posar en marxa un conjunt integrat de
mesures perque els esportistes i clubs tenguin a més de les ajudes publiques, altres
ajudes que povenguin del sector privat.
Es per tot això que es proposa l’adopció del següent
ACORD
1.-Instar al Govern de l’Estat a que suspengui l’aplicació de la Llei de Support de
l’Esmprenador als clubs esportius de les Illes Balears fins que es trobi una solució justa
que no perjudiqui als esmentats clubs.
2.-Instar al Govern de l’Estat a valorar altres possibilitats en l’aplicació de la Llei de
Support a l’Emprenador, ja sigui mijançant un règim especial o mijançant una llei de
mecenatge a nivel nacional, que complementi la que actualmente s’està tramitant a les
Illes Balears”.

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: La Sra. Antonia Mª Estarellas demana si l’ampliació de pluvials l’ha
d’asumir el Consell de Mallorca.
La Sra. Batlessa manifesta que una part l’executà el Consell de Mallorca

fa uns anys i que han constatat que a la part de la sínia se’n va més lento.
Diu que quan s’encarregà el projecte de pluvials s’establiren les cotes i
constataran que no estaven degudament. L’Ajuntament detectà que hi havia un
troç en què el desnivell anava en sentit contrari i que ho executarà el Consell
de Mallorca.
A continuació la Sra. Batlessa manifesta que ha tengut entrada un escrit
dels Amics de la Vall de Coanegra i que es va considerar que els mateixos
podien intervenir a aquest ple.
Aquesta associació llegeix el document entrat a l’Ajuntament que es
manifesta en els termes següents:
“1.- Elaboració d´un Pla de Gestió de la Vall de Coanegra.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La vall de Coanegra és una área d´un gran valor paisatgístic, natural, etnològic, arquitectònic,
cultural i educatiu. Aquests valors són sobradament coneguts perquè ens extenguem ara en
ells. Basta indicar que la vall de Coanegra és una de les rutes de l´excursionisme mallorquí
més transitades i conegudes.
Per altra banda, són molts els veïns i veïnes santamariers que, als dies feiners sobretot, tenen
necessitat d´anar a caminar per la vall de Coanegra.
Els valors naturals i culturals, ben gestionats, són una important font de desenvolupamentde les
economies locals. El turisme sostenible es basa en la potenciació i divulgació d´aquests valors i
és l´alternativa al turisme de masses, que fa malbé els recursos naturals. Precisament, la gestió
adequada del turisme sostenible és una garantia de conservació i continuïtat del patrimoni
natural i cultural.
Aquest pla de gestió hauria de contemplar diversos eixos i continguts, com poden ser:
-creació d´un centre d´interpretació, amb panells fotogràfics, informació dels centres d´interès,
fulls explicatius, mapes, normes de comportament, etc. Per lliurar als visitants, i un petit museu
de Coanegra. Aquest centre d´interpretació es podria situar a ca s´Apotecari o a altre lloc
adequat i ésser gestionat pels joves del nostre poble.
-organització de rutes guiades a través de la vall, amb explicacions formatives i educatives dels
principals elements i centres d´interès que s´hi troben. També gestionades pels joves del
municipi.
-creació de punts adequats al llarg del recorregut per a menjar i fer aturades.
-fer un conveni amb els propietaris de la vall de Coanegra perquè col.laborin amb aquest pla de
gestió, adaptant les seves finques a les activitats anteriors.
-supressió de barreres arquitectòniques i facilitat d´accés a persones majors o amb alguna
dificultat.
Aquesta mesura podria comportar la creació d´una línia de transport amb furgoneta fins al
començament de la zona ANEI, gestionada per l´Ajuntament.
No cal dir que aquest pla de gestió suposaria importants beneficis pel nostre municipi, des del
petit comerç fins l´ocupació a temps parcial de joves amb formació, que de manera rotativa
podrien dur a terme aquests serveis.
2.- Adaptació de l´accés de vehicles fins l´inici de la vall, al tram de Son Oliver.
En consonància amb el punt anterior, a fi de facilitat l´accessibilitat a la vall, sobretot per a gent
amb dificultats, com puguin ser tercera edat o infants. Aquesta adaptació hauria d´anar dirigida
a l´ampliació del camí al tram de Son Oliver, que permetés als vehicles girar en sentit contrari.
Com és sobradament conegut, la principal dificultat d´accés a la vall de Coanegra és al darrer
tram de la zona del camí autoritzada al trànsit de vehicles, ja que, amb moltes dificultats els
cotxes poden donar la volta. Aquest problema es sol.lucionaria fàcilment eixamplant el camí al
final de la zona de trànsit rodat. Es tracta d´uns pocs metres de terra improductiva que
l´Ajuntament hauria d´incorporar al camí públic, mitjançant la corresponent indemnització als
propietaris.
Aquesta mesura beneficiaria els santamariers i santamarieres, sobretot als dies feiners, en que
no hi ha massa afluència de gent i només disposam d´unes poques hores per anar a caminar
per la vall.

En relació a aquest punt, volem fer constatar el malestar de molta gent pels rètols que han
aparegut fa poques setmanes al camí de Coanegra, a l´altura de Son Torrella i que prohibeixen
l´accés en cotxe i aparcar a llarg del camí, amb la doble signatura de l´Ajuntament de Santa
Maria i una Associació de veïns.
Consideram totalment incongruent aquesta mesura quan fa poc que l´Ajuntament va aprovar la
inclusió d´aquest camí en el catàleg de béns municipals.
Aquesta consideració anterior fa més incongruent encara aquesta doble signatura, de l´entitat
municipal i una entitat privada. No entenem a què es deu aquesta gestió d´una entitat privada
sobre un camí públic.
Consideram perjudicial per molts veïns i veïnes del nostre poble aquesta mesura, ja que aquest
camí és molt transitat per la gent que necessita caminar per la naturalesa i només disposa d´un
parell d´hores. La distància a què es veu obligada a aparcar el cotxe és massa llarga per,
anada i tornada, poder gaudir de la naturalesa de la vall.
En definitiva, es tracta d´una mesura que dificulta l´accés dels ciutadans a la naturalesa, quan,
des de tots els àmbits, el que es potencia precisament és el contrari, i que el medi natural pugui
formar part de les activitats lúdiques i formatives de joves i adults.
Finalment, volem fer constar que l´associació Amics de la vall de Coanegr ens oferim, una
vegada més, tal i com es contempla als nostres estatuts, per a col.laborar amb l´Ajuntament en
l´elaboració i gestió d´aquest Pla de Gestió”.

Aquesta associació ofereix la seva col.laboració per fer el pla de gestió.
La Sra. Batlessa manifesta que no s’ha duit aquest tema a ple com a
moció perquè en una sèrie de punts no hi ha total conformitat. Diu que creu que
la majoria dels santamariers són conscients de la importància dels valors de
Coanegra i que s’ha actuat amb la majoria de les mesures que s’ha pogut, així
enumera coses que s’hi han fet.
Expressa que l’Ajuntament va esser el gran recolzament de restauració
de la síquia i parla de la conveniència de crear una comuna, que està en marxa
actualment.
Diu que comparteixen la proposta dels Amics de la Vall de Coanegra i
que recullen la proposta de fer un pla conjunt i que consideren que ha de ser un
pla obert als col.lectius i partits polítics.
La Sra. Antonia Mª Estarellas assenyala que si es fa un pla, ho ha de
recollir tot i mirar lo que és més viable, intentant conciliar les propostes de
tothom.
La Sra. Batlessa manifesta que quan plantejaven la possibilitat de
comprar unes parcel.les, era important que estassin a peu del camí i fins ara
Coanegra ha tengut uns propietaris majoritàriament propers al poble.
Continua dient que no coincideixen massa en què allà hi hagi d’haver
l’allau de cotxes que hi havia i els hi va fer prendre mesures. Diu que els
veinats els hi documentaren la situació i que els cotxes arribaven fins a Son
Torrella i hi ha hagut casos en què s’han posat malaltes persones i
l’ambulància no hi ha arribat. Diu que estan oberts a reconduir la mesura que
adoptaren.
Els Amics de la Vall de Coanegra diuen que no es té comuna i s’hauria
de mirar poder anar-hi, acaben dient que s’ha de cercar qualque solució.
La Sra. Batlessa manifesta que estan oberts a estudiar-ho.
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-tres hores vint minuts de dia
denou de març de dos mil quinze; de totes les quals coses, com a Secretària

de la Corporació, don fe.
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Sgt: Lourdes Dols Salas.

