ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 18-02-2016.
REGIDORS ASSISTENTS:

Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.
Sr. Miquel Niell Crespí.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sr. Ponç Vaquer Jaume.
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló.
Sr. Andreu Jaume Castañer.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sr. José Maria Noguera Vert.
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sr. Jaume Martí Santandreu.
Sr. Gabriel Amengual Borrás.

A les dependències municipals de Ca s’Apotecari de Santa Maria del
Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores de dia devuit de febrer de dos mil
setze, es constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Batle, Sr.
Nicolau Canyelles Parets, 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. Hi
assisteix també la Interventora municipal, Sra. Nicole Cazacu Cazacu.
A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.
1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. Batle manifesta si qualcú té rés a dir d’aquesta acta.
Ningú pren la paraula, per la qual cosa, posada a votació l’acta de la
sessió anterior, és aprovada per unanimitat de la Corporació.
2.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Ponç Vaquer, regidor delegat
d’hisenda i aquest exposa que amb aquesta modificació es pretén exempcionar
l’impost per als vehicles per a ús exlusiu de persones amb mobilitat reduïda i
que acreditin tenir un grau de minusvalidesa de com a mínim el 33% així com
als pensionistes per incapacitat en els seus diferents graus, a més amb la
condició de què el vehicle estigui al seu nom per ús exclusiu i per a un sol
vehicle.
El Sr. Andreu Jaume expressa que al seu grup li sembla bé.
El Sr. Jaume Martí diu que li sembla correcte.

El Sr. Gabriel Amengual assenyala que votarà a favor.
El Sr. Miguel Niell demana si hi entren les invalideses parcials.
El Sr. Ponç Vaquer li contesta que no.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
de la Corporació en els termes següents:
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), en els termes que consta en l’expedient i
amb la redacció que es recull a continuació, al Capítol III, article 3:
« Article 3.
« Article 3.
1. Estaran exempts d’aquest impost:
.....................
d)
Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Real decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Aixi mateix, están exemptes els vehicles matriculats a nom de persones
discapacitades per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà, en tant es mantenguin
aquestes ciscumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables
als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament
Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau
igual o superior al 33 per 100.
A aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat en
grau igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran
invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió
no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per
una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni
a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats
hauran d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així com
justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una
manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell
mateix o bé es destinarà al seu transport.
Els documents per acreditar el 33% de discapacitat són els següents:
-grau de discapacitat igual al 33%:
a) Resolució o certificats expedits per l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) o òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
b) Resolució de l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de
reconeixement de la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o
gran invalidesa.
c) Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa de
reconeixement de pensió per jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o
inutilitat.

d) Certificat expedit per l’òrgan competent de la comunitat
autònoma (Centre Base), de reconeixement d’un grau de discapacitat igual al
33%.
- grau de discapacitat superior a 33%.
a) Resolució o certificats expedits per IMSERSO o òrgan
competent de la comunitat autònoma c.
b) Certificats expedits per IMSERSO o òrgan competent de la
comunitat autònoma (Centre Base), de reconeixement d’un grau de discapacitat
superior al 33%, en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social per incapacitat
permanent total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives
de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà
infracció greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general
tributària.”
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”.

3.-MOCIÓ PP: PUBLICITAT ELECTORAL.
La moció presentada pel grup municipal del PP va redactada en els
termes següents:
“MOCIÓ
Exposició de motius:
Atès que cada vegada que hi ha eleccions el poble es forra de cartells electorals
donant una imatge de brutícia e inclús de malbaratament de doblers.
I amb la intenció de què es respectin els percentatges establerts segons la llei
electoral en qüestió de quantia de publicitat electoral per a cada partit en referència als
resultats obtinguts a les anteriors eleccions.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí:
-Que es col·loquin plafons a les places i alguns carrers o punts que l’Ajuntament

consideri oportuns per tal de que els partits polítics puguin enganxar els seus cartells
electorals respectant els percentatges establerts per la junta electoral competent en
referència als anteriors comicis.
-Que es prohibeixi als partits polítics la penjada i aferrada de cartells electorals
fora d’aquests espais autoritzats.
-Que la única propaganda electoral que podran penjar lliurament els partits
polítics siguin pancartes, tenint en compte que als carrers considerats carretera no es
podran penjar pancartes que travessin de banda a banda els carrers”.
El Sr. Andreu Jaume diu que presenten una esmena a la moció,
consistent en canviar l’expressió “I amb la intenció de que es respectin els
percentatges establerts segons la llei electoral en qüestió de quantia de publicitat
electoral per a cada partit en referència als resultats obtinguts a les anteriors eleccions”
per l’expressió “I amb la intenció de què tots els partits que es presentin a les eleccions
ho facin amb igualtat d'oportunitats” i llevar de les propostes l’expressió “respectant
els percentatges establerts per la junta electoral competent en referència als anteriors
comicis”.
Posades a votació aquestes esmenes, són aprovades per unanimitat del
Consistori.
Amb la introducció d’aquestes esmenes, la moció de referència queda
redactada en els termes següents:
“Exposició de motius:
Atès que cada vegada que hi ha eleccions el poble es forra de cartells electorals,
donant una imatge de brutícia i inclús de malbaratament de doblers.
I amb la intenció de què tots els partits que es presentin a les eleccions ho facin amb
igualtat d'oportunitats, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí:
- Que es col·loquin plafons a les places i alguns carrers o punts que l'Ajuntament
consideri oportuns per tal de que els partits polítics puguin enganxar els seus cartells
electorals.
- Que es prohibeixi als partits polítics la penjada i aferrada de cartells electorals fora
d'aquests espais autoritzats.
- Que l'única propaganda electoral que podran penjar lliurement els partits polítics
siguin pancartes, tenint en compte que als carrers considerats carretera no es podran
penjar pancartes que travessin de banda a banda els carrers".
El Sr. Batle manifesta que el seu grup votarà en contra perquè els hi
sembla una incongruència poder penjar pancartes i no cartells i que s’ha de
mirar d’ordenar d’acord amb l’Ordenança municipal de Convivència Ciutadana i

Protecció del Medi Ambient. Per altra part diu que penjar els cartells, suposa
una espècie de donar participació al poble i ratificar que s’està en campanya
electoral.
El Sr. Andreu Jaume exposa que el seu grup pensa que a vegades als
veïnats els hi dóna la sensació de què els hi ho invadeixen tot i la intenció de la
moció és precisament la de no donar la sensació de poble invadit.
El Sr. Batle manifesta que se pot adoptar el compromís de llevar tota la
propaganda electoral en un dia, després de les eleccions.
El Sr. Andreu Jaume diu que se dóna la sensació de brutícia perquè se
pengen de cables, quan fa vent cauen...
El Sr. Jaume Martí exposa que ell ha votat a favor de les esmenes
perquè considerava ofensiu aplicar els percentatges. Assenyala que votarà en
contra de la moció perquè on hi va haver més activitat va esser a les municipals
i a la setmana de les eleccions ja s’havien llevat tots els cartells i pancartes.
Proposa seguir igual ja que tan sols és un pic cada quatre anys i si es va en
aquest sentit, la següent passa serà limitar les colles, i també s’estalvien la
despesa que suposaria comprar panells.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que no està al seu pensament limitar les
colles.
El Sr. Gabriel Amengual exposa que el seu grup anava a votar a favor de
la moció perquè els hi semblava necessari. Expressa que el que no els hi
sembla bé és la prohibició de col·locar cartells fóra dels plafons i lo seu seria
que cada partit ho decidís. Diu que a ells no els hi dóna la sensació de brutícia i
que és una expressió de democràcia.
El Sr. Batle manifesta que quan es tornin a reunir, poden tractar el tema.
Posada a votació la moció esmenada, és rebutjada per set vots en
contra, corresponents als regidors de Més per Santa Maria i al regidor del
PSOE-PSIB, cinc vots a favor, corresponents als regidors del PP i una
abstenció
corresponent
al
regidor
de
Movem
Santa
Maria.

II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1.-COMUNICACIONS BATLIA.
El Sr. Batle dóna a conèixer els decrets dictats des de la darrera sessió
plenària i la Corporació se’n dóna per assabentada.
Així mateix comunica a la Corporació que dia 4 de febrer va tenir entrada
a l’Ajuntament un escrit de la Delegació de Govern en relació al tema de la
col·locació de càmeres de seguretat a l’aparcament de Son Güia, el qual indica
que l’Ajuntament ha de començar un expedient que reculli els següents punts:
-Identificació del sol·licitant.
-Motius que la justifiquen.
-Definició genèrica de l’àmbit físic susceptible de ser gravat.
-Necessitat o no de gravar sons amb subjecció a les limitacions legalment
establertes.

-Qualificació de les persones encarregades de l’explotació del sistema de
tractament de les imatges i sons.
-Tipus de càmera i condicions tècniques.
-Termini de temps en el que es pretén efectuar les gravacions.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

a)PP: El Sr. Andreu Jaume expressa que va cridar a la regidora de Medi
Ambient perquè s’havien posat unes trampes al poble que sembla que són per
als “picudos” i volien tenir informació.
La Sra. Mª Magdalena Borrás contesta que no en saben rés i tampoc la
Conselleria.
b) PP: el Sr. Andreu Jaume demana què passa si una persona té un gual i troba
aparcat un cotxe al davant i no hi ha policia?
El Sr. Batle contesta que es poden posar en contacte amb la Guàrdia
Civil.
c) PSOE-PSIB: El Sr. Jaume Martí demana com es troba el tema de les terrasses
dels bars i restaurants.
La Sra. Mª Magdalena Borrás diu que estan fets els expedients
sancionadors.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per
acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores quinze minuts de dia
devuit de febrer de dos mil setze; de totes les quals coses, com a Secretària de
la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

