ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 28-04-2016.
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 vint-i-vuit d’abril 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. Assisteix
també la Interventora municipal Sra. Nicole Cazacu Cazacu.
La sessió comença en principi sense l’assistència de la Sra. Mª
Magdalena Borrás.
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.
La Sra. Mª Teresa Cañellas exposa que al punt de l’ordre del dia referit a
l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca, allà on diu “així com
va redactada la proposta, donen plens poders a aquesta Agència”, digueren que “així
com va redactada la proposta, donen plens poders a la Batlia”, sol·licitant que es
rectifiqui l’acta en aquest sentit.
Posada a votació l’acta de la sessió anterior, és aprovada amb la inclusió
d’aquesta rectificació, per unanimitat dels assistents.

2.-RECTIFICACIÓ
AJUNTAMENT.

CATÀLEG

I

PLANTILLA

PERSONAL

El Sr. Batle manifesta que es tracta de donar compliment al Decret
5/2009, de modificació de l’art. 37 del Decret 33/1994 de 28 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball i de promoció professional
dels funcionaris al servei de l’administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el sentit de canviar el complement de destí del nivell 14, que
tenen actualmente, al nivell 16; la qual cosa suposa un increment de 544’32 €.
La Sra. Mª Teresa Cañellas demana si s’ha conveniat amb ells,
responent el Sr. Batle que sí.
El Sr. Gabriel Amengual demana si això suposa un augment salarial.
El Sr. Batle contesta que sí, que actualment el nivell 14 suposa 3.696’84
€ i el 16, 4.241’16; amb la qual cosa s’estableix una diferència al seu favor de
544’32 €, com ja ha dit.
El Sr. Gabriel Amengual demana si això suposarà una modificació de
crèdits, responent la Interventora que sí.
El Sr. Gabriel Amengual diu que votarà en contra perquè volia veure la
modificació de crèdits.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per onze vots a
favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria, PP i PSOE-PSIB i
un vot en contra del regidor de Movem Santa Maria, en els termes següents:
“1.-Modificar el Catàleg de llocs de feina d’aquest Ajuntament, en el sentit
d’assignar a la policia local el nivell 16 de Complement de Destí, en funció del previst
al Decret 5/2009 de 23 de gener.
2.-Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament en aquest mateix sentit.
3.-Publicar aquest acords al BOIB durant el termini de quinze dies a efectes de
presentació d’al.legacions per part dels interessats, d’acord amb el previst a l’art. 126
del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local de 18
d’abril de 1986”.

3.-NOMENAMENT
REPRESENTANT
L’ASSEMBLEA CONSORCI D’AIGÜES.

AJUNTAMENT

A

El Sr. Batle manifesta que dia set de març de 2016, tengué entrada a
l’Ajuntament un escrit de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
en el qual demanaven que l’Ajuntament nomenàs un representant i un suplent
a l’assemblea del consorci d’aigües, llegint a continuació les propostes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que és una qüestió d’organització de
l’equip de govern i que al seu grup li sembla bé.
El Sr. Gabriel Amengual demana si no s’hagués pogut triar un altre
regidor.
El Sr. Batle contesta que per coherència, s’ha triat la regidora de Medi
Ambient.
El Sr. Jaume Martí exposa que si es pot triar qualsevol regidor, lo seu
hauria estat posar-se d’acord.
El Sr. Batle manifesta que com ja ha dit, es proposa per coherència la
regidora de Medi Ambient.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per cinc vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria, un
vot en contra del regidor de Movem Santa Maria i sis abstencions,
corresponents als regidors del PP i PSOE-PSIB, aprova les següents
propostes:
“Vist l’escrit adreçat a aquestes dependències municipals per la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, es proposen les
següents persones per formar part de l’Assemblea del Consorci d’Aigües de les Illes
Balears:
Titular: Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.
Suplent: Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló”.

4.-NOMENAMENT REPRESENTANTS AJUNTAMENT AL CONSORCI
TIC MALLORCA.
El Sr. Batle llegeix les propostes, manifestant que ja havien nomenat a
aquest representant.
El Sr. Andreu Jaume exposa que com ha dit al punt anterior, es tracta
d’una qüestió d’organització de l’equip de govern i que els hi sembla bé.
El Sr. Gabriel Amengual diu que votaran en contra, encara que no tenen
rés a dir de la persona.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per cinc vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria, un
vot en contra del regidor de Movem Santa Maria i sis abstencions,
corresponents als regidors del PP i PSOE-PSIB, aprova les següents
propostes:

“Vist l’escrit adreçat a aquestes dependències municipals pel Consorci TIC
Mallorca, es proposen les següents persones per formar part de la comissió tècnica
d’aquest consorci:
Titular: Sr. Ponç Vaquer Jaume.
Suplent: Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló”.

5.-TRASPÀS CONCESSIÓ
CEMENTIRI ANTIC.

DRETS

FUNERARIS

TOMBA Nº 1

El Sr. Batle llegeix la proposta.
Per unanimitat dels membres presents de la Corporació s’aprova la
següent proposta:
“Autoritzar el traspàs de la concessió dels drets funeraris de la tomba nº 1, costat

sud del cementiri antic a favor de la Sra. Mª Magdalena Mesquida Mas, Sra. Mª Antonia
Mesquida Mas, Sra. Margarita Mesquida Mas, Sra. Catalina Mora Mesquida i Sr.
Antonio Mora Mesquida”.

6.-TRASPÀS CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS TOMBA Nº 80
CEMENTIRI ANTIC.
(En aquest moment de la sessió surt de la Sala la Sra. Mª Teresa
Cañellas per tenir interés directe en el present assumpte, abstenint-se així a la
deliberació i votació de l’assumpte).
El Sr. Batle llegeix la proposta.
Per unanimitat dels membres presents de la Corporació s’aprova la
següent proposta:
“Autoritzar el traspàs de la concessió dels drets funeraris de la tomba nº 80, del
cementiri antic a favor de la Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon, Sra. Margarita Cañellas
Ramon, Sr. Miguel Cañellas Ramon, Sra. Maria Cañellas Ramon, Sr. Nicolás Cañellas
Ramon, Sra. Mª Magdalena Cañellas Ramon i Sra. Maria Cañellas Rubí”.

7.-TRASPÀS CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS TOMBA Nº 149
CEMENTIRI ANTIC.
(En aquest moment de la sessió torna entrar a la Sala la Sra. Mª Teresa
Cañellas).
El Sr. Batle llegeix la proposta.
Per unanimitat dels membres presents de la Corporació s’aprova la
següent proposta:
“Autoritzar el traspàs de la concessió dels drets funeraris de la tomba nº 149, del
cementiri antic a favor de la Sra. Mª Antonia Moyá Ribot”.

8.-TRASPÀS CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS COLUMBARI Nº 4
AMPLIACIÓ CEMENTIRI (2ª FASE).
El Sr. Batle llegeix la proposta.
Per unanimitat dels membres presents de la Corporació s’aprova la
següent proposta:
“Autoritzar el traspàs de la concessió dels drets funeraris del columbari nº 4 de
l’ampliació del cementiri municipal (2ª fase), a favor del Sr. Josep Maür Serra Garau”.

9.-TRASPÀS CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS COLUMBARI Nº 10
AMPLIACIÓ CEMENTIRI (2ª FASE).
El Sr. Batle llegeix la proposta.
Per unanimitat dels membres presents de la Corporació s’aprova la
següent proposta:
“Autoritzar el traspàs de la concessió dels drets funeraris del columbari nº 10 de
l’ampliació del cementiri municipal (2ª fase), a favor del Sr. Francisco Pérez Pineda i
Sra. Francisca Rosa García”.

10.-TRASPÀS CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS COLUMBARI Nº 13
AMPLIACIÓ CEMENTIRI (2ª FASE).
El Sr. Batle llegeix la proposta.
Per unanimitat dels membres presents de la Corporació s’aprova la
següent proposta:
“Autoritzar el traspàs de la concessió dels drets funeraris del columbari nº 13 de
l’ampliació del cementiri municipal (2ª fase), a favor del Sr. Eduardo García González i
Sra. Francisca de los Reyes Pérez García”.

11.-MOCIÓ BATLIA: DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A
L’APLICACIÓ DEL TRACTAT TRASANTLÀNTIC DE COMERÇ I
INVERSIÓ (TTIP).
El Sr. Batle manifesta que en cas d’aprovar-se aquesta moció, se
declararia Santa Maria del Camí, municipi en contra de l’esmentat tractat i es fa
aquesta proposta per una sèrie de raons: en primer lloc, donar recolzament al
Parlament Balear i en segon lloc per tota una sèrie de motius que passa a
detallar a continuació.
Expressa que el TTIP és innecessari perquè el volum de comerç entre
els EUA i l’UE ja és actualment superior a la meitat del comerç mundial global i
pràcticament no hi ha aranzels sobre molts productes o aquests són ja molt
baixos.
Continua dient que comporta riscos molt importants ja que els tribunals
internacionals als quals podrà acudir un inversor estranger per denunciar un
Estat, quan consideri que aquest ha violat les seves expectatives legítimes de
guany, no comportarà la situació inversa, és a dir, els estats no podran acudir a
aquests tribunals per denunciar un inversor estranger que no hagi respectat les
seves obligacions o la Llei.
Expressa que la Cooperació reguladora implica que abans d’aprovar-se
una nova norma a un Estat, s’establiran comités reguladors que comprovin que
la nova normativa no anirà contra els interessos dels inversors. Això deriva del
fet que és possible que s’aprovi que un inversor estranger, basant-se en les
normes i obligacions del seu estat d’origen i no en les de l’estat en el qual

vulgui exercir la seva activitat, amb la qual cosa ens trobam amb una imposició
de mínims en qüestions tan fonamentals com la salut, l’alimentació etc.
Diu que hi haurà liberalització de serveis i que aquests serveis poden ser
també públics.
Assenyala que l’aprovació d’aquest acord suposaria un risc per a la
capacitat de decisió i autonomia de les autoritats regionals i locals. A més, les
normes d’etiquetatge nord-americanes són molt més laxes que les europees i
el mateix passa amb els productes permesos per a la ramaderia, amb el
subsegüent risc per a la salut i l’estabilitat econòmica dels productors locals.
La legislació dels EUA tampoc reconeix les denominacions d’origen i un
altre impacte negatiu vendria de l’augment de productes agrícoles i ramaders
estrangers al mercat de les illes en provinença dels Estats Units o Canadà.
Continua dient que els productors i inversors estrangers no estaran
sotmesos a la legislació laboral europea i que cal recordar que qüestions com
el salari mínim, la jubilació, els horaris de treball, les vacances pagades, són
molt més precàries als EUA. Per altra part, els EUA no han ratificat el Conveni
de la UNESCO sobre diversitat cultural, la qual cosa pot tenir un gran impacte
sobre la producció musical, cinematogràfica, multimèdia etc de les Illes.
Per totes les raons que ha exposat, el seu grup votarà a favor de la
moció.
El Sr. Andreu Jaume exposa que el seu grup no té la suficient
informació, que ja començam dient que és una negociació secreta, que les
petites i mitjanes empreses no poden comercialitzar rés dins els EUA; en suma
que la informació que té és confusa, raó per la qual s’abstendran a la votació,
fins que tenguin els documents reals però que pensen que s’hauria de
consultar als diferents parlaments.
El Sr. Batle manifesta que aquesta moció ja ha estat subscrita a França i
també a altres pobles de les Illes Balears.
El Sr. Jaume Martí diu que votarà en contra d’aquesta llei. Assenyala
que la informació no està clara i que a nivell europeu li sembla una porqueria.
Expressa que li fa por que es tracti d’una llei que afavorirà les multinacionals i
que també li fa por el tema de l’alimentació, que als EUA suposa una normativa
més laxa.
El Sr. Gabriel Amengual assenyala que el seu grup té bastant
informació, en base a la qual votaran a favor de la moció.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per set vots a
favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria, PSOE-PSIB i
Movem Santa Maria i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP, en
els termes següents:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en secret,
amb un intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus
representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització
de comerç i inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda
protecció dels drets laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l'interès comercial
dels inversors i empreses transnacionals (ETN) davant l'interès general.

Aquesta "major liberalització de les relacions comercials EUA-UE", tal com està
concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir,
de les regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits con el consum, el
treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limiten als beneficis de les
corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al "principi de precaució", que a Europa
domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus.
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació
dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les
Administracions Públiques (AAPP), posa en perill els serveis i les compres públiques, a
tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per administrar
lliurement les seves comunitats locals i promocionar l’economia i les iniciatives locals.
Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors.
En el cas de presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els Estats, un "tribunal"
d'arbitratge seria qui s’encarregués de resoldre'ls: l'anomenat "Investor-State Dispute
Settlement" (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per establir compensacions
econòmiques dels estats a la inversió estrangera, per l'aplicació de mesures (p. ex.
l'augment d'estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin reduir els seus beneficis
presents o futurs. L'Estat no pot en aquest cas recórrer la sentència, ja que les decisions
dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades.
Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de
Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que
estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar en
el seu benefici la nostra legislació.
D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra consideració
social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o local. Les
comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals restrictius deguts als
acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta lògica
desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels poders locals per
subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a
polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local.
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'Estat espanyol, a l'ofensiva del govern
estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local pretén tres objectius bàsics:
- Restringir la democràcia i autonomia local.
- La supressió de competències i serveis públics locals.
- La total privatització dels serveis municipals.
Els governs regionals de la UE (comunitats autònomes, en el nostre cas), així com les
corporacions locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a
escala europea que els pugui afectar, perquè puguin expressar les seves opinions.
Aquest dret no s'ha facilitat fins ara respecte a les negociacions sobre el TTIP.
Per altra banda, els territoris insulars encara estaríem més desprotegits per intentar
preservar els nostres entorns econòmics, socials i mediambientals. No podem recular en
les legislacions i sentències que han permès frenar les indemnitzacions per lucre cessant
a les administracions públiques, quan es tracta de defensar el bé comú i protegir el
territori amb un criteri de bé públic.
Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir
l'Acord sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç
(OMC) fins a crear un de nou acord millorat. L’ACP està sent utilitzat per la Comissió
Europea com a justificació per reduir les garanties en la llei de la contractació pública.

Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar les
garanties i no a reduir-les. Aquest acord no ha de posar en perill els aspectes
progressistes de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que faciliten el
desenvolupament regional i local. Aquests aspectes són importants, ja que permeten que
es realitzin les contractacions públiques tenint en compte no només el preu, sinó també
altres aspectes com els mediambientals i els socials.
Les administracions locals:
en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de responsabilitzarse i posicionar-se respecte les implicacions de tota mena que comporta el TTIP, per a
l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi ambient;
sent els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i ocupació
locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l'interès general;
estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i,
consegüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la
ciutadania.
Les comunitats locals volen ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està
veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i compres
públiques:
el comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment
beneficiosos si respecten les necessitats humanes, i no es basen únicament en el benefici
de l'especulació financera i de les grans empreses multinacionals;
l'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps
l'eliminació progressiva de la solidaritat i la democràcia;
l'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del capital privat
produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i el
seu cost;
els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre
exclusivament de la lògica del mercat;
només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar
una qualitat de vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real de
la democràcia;
el control públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la creació
de nous serveis públics, així com per afavorir l'economia i ocupació locals.
Per tot això proposem la següent
MOCIÓ
1. Declarar Santa Maria del Camí com Municipi oposat al TTIP, defensant els serveis
públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social.
2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels
anomenats serveis socialment útils.
3. Sol·licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una
nova normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local.
4. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials
similars (com el CETA, Acord de Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA,
Acord Multilateral per a la liberalització i Privatització de Serveis Públics).
5. Sol·licitar igualment que:
• No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i siguin
eliminades dels tractats actualment en vigor.

• Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de
les ETN (Empreses Transnacionals) en les regulacions comercials que afectin els drets
de la ciutadania.
• Que, coherentment amb la legalitat europea i amb els precedents d’anteriors Tractats
Comercials semblants de caràcter mixt, es mantingui la necessitat de ratificació del
TTIP, el CETA i el TISA pels 28 estats membres de la Unió Europea, ja sigui via
parlamentària o via referèndum.
6. Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i
les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l’impacte que
podrien comportar aquest tractats al nostre municipi”.

12.-MOCIÓ BATLIA: REBUIG MESURES COERCITIVES MINISTERI
HISENDA I A FAVOR D’UN MODEL DE FINANÇAMENT.
El Sr. Batle llegeix les propostes d’aquesta moció i manifesta que amb
ella es tracta de recolzar l’acordat pel Parlament Balear al respecte i demanar
un nou model de finançament.
El Sr. Alfonso Gómez demana poder votar per separat les dues
propostes de la moció. Expressa que no creuen que hi hagi mesures
coercitives i proposaria com a esmena que es canvïi l’expressió “mesures
coercitives” per la de que “quan realment hi hagi mesures coercitives”.
El Sr. Jaume Martí assenyala que realment les mesures que s’han
adoptat des del Ministeri són coercitives i que ho ha dit tothom; que des del
moment en què un Ministre en funcions malmena la Comunitat Autònoma, les
mesures que proposa són coercitives.
El Sr. Gabriel Amengual indica que ell també creu que les mesures són
coercitives.
El Sr. Batle accedeix a votar per separat els dos punts de la moció.
Així, posat a votació el primer punt de la moció:
1. “L’Ajuntament de Santa Maria del Camí rebutja l’adopció de qualsevol mesura
coercitiva per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques contra la
Comunitat de les Illes Balears per l’incompliment del límit de dèficit imposat per
l’Estat espanyol”.
S’aprova per set vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa
Maria, PSOE-PSIB i Movem Santa Maria i cinc vots en contra, corresponents als
regidors del PP.
Posat a votació el segon punt de la moció:
2. “L’Ajuntament de Santa Maria del Camí s’adhereix al Parlament de les Illes
Balears i reitera la necessitat d’una nova llei de finançament de les comunitats
autònomes, que modifiqui l’actual finançament que, tot i suposar una millora,
s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou sistema hauria

d'implicar, entre altres millores, la descentralització dels ingressos i la relació
d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat
autònoma”.
S’aprova per unanimitat dels Srs. Regidors presents.
Així doncs queda aprovada la moció de referència, en els termes
següents:
“MOCIÓ DE REBUIG A LES MESURES COERCITIVES DEL MINISTERI
D’HISENDA I A FAVOR D’UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT
Segons les dades anunciades pel Ministeri d’Hisenda el 31 de març, el dèficit públic del
conjunt de les administracions públiques per 2015 ha estat del 5,16% del Producte
Interior Brut, superant l’objectiu del 4,2% compromès amb Brussel·les.
En la descomposició d’aquest dèficit, un 3,92% correspon a l’Estat (un 2,68% de
l’Administració General i un 1,26% del Fons de la Seguretat Social), un 1,66% a les
Comunitats Autònomes (tot i que Balears, amb un 1,51%, ha estat per davall la mitjana)
i les entitats locals presentaren un superàvit del 0,44%.
Cal recordar que és l’Estat qui, amb la seva majoria al Consell de Política Fiscal,
estableix els límits de dèficit de cada administració i on sistemàticament s’ha reservat
els marges més importants, deixant límits inassumibles per a les Comunitats Autònomes
(3,5% per l’Estat, 0,7% per les Comunitats a 2015), que són qui gestionen serveis
públics bàsics com la Sanitat, l’Educació i els Serveis Socials.
A pesar d’aquesta distribució, on quedà palès que la part més important del dèficit
generat depèn de l’Estat, el Ministre Montoro ha culpabilitzat les Comunitats
Autònomes del desviament, i ha anunciat mesures contra elles, com l’exigència de plans
de retallades o la retenció dels pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica.
Aquest fet és especialment greu a una comunitat com la nostra discriminada fiscalment.
El Parlament de les Illes Balears s'ha manifestat reiterades vegades a favor de revisar
l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes. A la sessió plenària del 9
de febrer de 2016 es va aprovar, entre d’altres, el següent acord per unanimitat:
«El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears
per seguir reivindicant una nova llei de finançament de les comunitats
autònomes, que modifiqui l’actual finançament que, tot i suposar una millora,
s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou sistema hauria
d'implicar, entre altres millores, la descentralització dels ingressos i la relació
d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat
autònoma.»
En aquella mateixa proposició es constatava que segons el Sistema de Comptes Públics
Territorialitzats publicat el juliol de 2015, el Ministeri d’Hisenda reconeix que a Balears

es recapten anualment 1.330 milions d’euros més del que s’hi inverteix, a pesar de ser
un càlcul realitzat amb una metodologia que perjudica les Illes Balears.
És del tot intolerable que mentre les Illes Balears sofreixen un autèntic espoli, i aporten,
només enguany, 780 milions d’euros als Fons de garantia i de suficiència, rebin
amenaces per part del ministre d’hisenda en funcions de retenció de pagaments del Fons
de Liquiditat Autonòmica, per haver superat amb uns 220 milions d’euros el límit de
dèficit imposat per l’Estat.
Per tot això, proposam al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí rebutja l’adopció de qualsevol mesura
coercitiva per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques contra la
Comunitat de les Illes Balears per l’incompliment del límit de dèficit imposat
per l’Estat espanyol.
2. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí s’adhereix al Parlament de les Illes
Balears i reitera la necessitat d’una nova llei de finançament de les comunitats
autònomes, que modifiqui l’actual finançament que, tot i suposar una millora,
s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou sistema hauria
d'implicar, entre altres millores, la descentralització dels ingressos i la relació
d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat
autònoma”.

13.-MOCIÓ PP: MANTENIMENT DE XARXA D’AIGUA PER A
CONSUM.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Andreu Jaume i aquest exposa que
aquesta moció vé a conseqüència de la situació de sequera que tots patim i
que del que es tracta és de no malbaratar l’aigua i moderar el consum. També
regular el preu a fi de què qui més consumeix, pagui més i que les
administracions han d’actuar per tal d’evitar les fuites.
Diu que són conscients que es tracta d’un projecte car, que s’ha de
desenvolupar al llarg del temps, llegint a continuació les propostes.
(En aquests moments de la sessió entra a la Sala la Sra. Mª Magdalena
Borrás).
El Sr. Ponç Vaquer expressa que en relació al primer punt de la moció,
observant el pressupost es veu que hi ha un programa específic per a la xarxa
d’aigua de 380.000 € i 41.380 € a la partida de detecció de fuites, amb la qual
cosa, hi ha un poc més de 400.000 € per a aquest objectiu i que és un poc
superior al que es demana a la moció. Segueix dient, que apart, hi ha partides
més específiques dedicades a la detecció de fuites, com 30.000 € d’inversió de
reposició i localitzar i reposar, 71.380 €. Per altra part, existeixen més partides
d’inversió dins altres programes econòmics que es podrien destinar a aquestes
feines.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que ells es refereixen concretament a
aquests 71.380 €, que troben que es podrien augmentar.

El Sr. Ponç Vaquer llegeix el primer punt de les propostes de la moció
que assenyala “Que és destini almenys un 5% del pressupost anual, a la execució de
plans de substitució i manteniment de la xarxa d’aigua pública, per tal d’evitar les
pèrdues d’aigua que hi ha actualment. Agafant prioritat les zones a on s’han
enregistrat més rompudes, siguin més antigues o qualsevol motiu que justifiqui la seva
prioritat”, dient que el que demana la moció és que es destini un 5% del
pressupost anual i que això ja es contempla al pressupost.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ells parlen de substitució i
manteniment de la xarxa per tal d’evitar les fuites.
El Sr. Ponç Vaquer assenyala que les fuites d’aigües fan mal als carrers i
que aquests s’han de reparar, amb la qual cosa, es podrien imputar a la partida
de manteniment de la via pública i a altres partides. Diu que els 41.380 € no
s’han tocat per ara i que hi ha doblers suficients.
La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que la moció va en el sentit de què
s’anàs començant carrer a carrer per tal de canviar les canonades i que es
començàs pels carrers més problemàtics, sense deixar de costat les fuites
petites.
El Sr. Ponç Vaquer assenyala que ara no pot dir rés en concret d’anar
aixecant els carrers.
El Sr. Batle manifesta que no hi ha pressupost per a això.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que es podria fer de forma proporcional
al que resta de l’any i que no s’ha gastat rés d’aquests 40.000 € quan es
necessita fer qualque cosa perquè la realitat és que hi ha fuites.
El Sr. Batle manifesta que és un pla molt ambiciós i que en tot cas, es
podria demanar dins un Pla d’Obres i Serveis i que quan aixecaren el carrer
Pere J. Pons veren que les pluvials estaven en mal estat i assumiren el cost del
seu canvi. Exposa que sortirà una línia d’ajudes per a la sequera.
El Sr. Andreu Jaume indica que ajusten el pressupost cada dos per tres i
que això es podria fer.
El Sr. Ponç Vaquer expressa que no és necessari perquè com ja ha dit,
hi ha partides disponibles.
El Sr. Jaume Martí exposa que és un plantejament per les fuites d’ara i
que s’ha manifestat que no és una cosa per fer ara. Si per una banda es diu
que no hi ha pressupost, per lo que vol l’equip de govern sí que n’hi ha.
El Sr. Batle manifesta que ell el que ha dit és que per fer-ho tot no hi ha
pressupost.
El Sr. Jaume Martí expressa que està a favor del plantejament del PP.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que ells demanen almenys el 5%.
La Sra. Victòria Pons expressa que es tracta d’un problema de redacció
de la moció i que s’ha entès lo que s’ha escrit.
El Sr. Gabriel Amengual indica que si s’hagués de fer d’un cop, és
impossible però que creu que es pot fer tira a tira.
El Sr. Jaume Martí exposa que si el pressupost s’hagués analitzat bé
entre tots, ja s’hagués pogut ajustar la partida.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per set vots a
favor, corresponents als regidors del PP, PSOE-PSIB i Movem Santa Maria i
sis vots en contra, corresponents als regidors de Més per Santa Maria, en els
termes següents:

“Exposició de Motius:
La situació actual de sequera ens fa ser més conscients de no fer malbaratament d’un bé
tan apreciat com és l’aigua. Hem de fer l’impossible per a que nos ens en falti, les
campanyes de conscienciació del ús responsable i moderat n’és una de les mesures que
s’han de prendre, a més de regular el preu d’una manera que els que més consumeixen
més n’han de pagar.
Ara bé les institucions i els qui els governen han d’efectuar actuacions per afrontar les
pèrdues d’aigua que existeixen a la xarxa d’aigua per al consum i a les seves
instal·lacions de subministrament.
Sent conscients que són obres costoses, molestes per els veïns del municipi i que és
tracta d’un projecte de llarga durada, i per tal de deixar d’anar obviant el problema
legislatura rere legislatura.
Per tot això es proposa al Ple de l’ajuntament de Santa Maria del Camí:
1. Que és destini almenys un 5% del pressupost anual, a la execució de plans de
substitució i manteniment de la xarxa d’aigua pública, per tal d’evitar les
pèrdues d’aigua que hi ha actualment. Agafant prioritat les zones a on s’han
enregistrat més rompudes, siguin més antigues o qualsevol motiu que justifiqui
la seva prioritat.
2. Que és reajustarà el pressupost del 2016, per tal de començar immediatament
l’execució dels plans per evitar les pèrdues d’aigua a la xarxa d’aigua per el
consum dels habitants de Santa Maria.
3. Instar al Consell de Mallorca i el Govern Balear, que creïn línies de subvencions
especial i amb urgència, per a poder efectuar obres per el manteniment de la
xarxa d’aigua per el consum als municipis de Mallorca i de les Illes Balears”.

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.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
MOVEM SANTA MARIA:
a) A la sessió de 19 de novembre, i com a argument per rebutjar una moció
d'aquest grup municipal sobre l'estudi de mobilitat, el batle va manifestar que la intenció
de l'equip governant era fer una presentació pública d'aquest estudi i passar-lo a “les
entitats”.
Atès que les propostes d'actuació de l'estudi presenten greus mancances, especialment

per a la mobilitat a peu, creim fonamental que s'habilitin mecanismes de participació i
debat popular per tal de millorar l'estudi.
* Quan està prevista la presentació pública de l'estudi de mobilitat?
* Quins mecanismes està previst habilitar per tal de facilitar la participació del poble,
fomentar el debat i canalitzar les aportacions que la gent hi pugui fer, tant si pertany a
una entitat com si no?
El Sr. Batle manifesta que el Sr. Gabriel Amengual diu que l’estudi
presenta mancances i que ell ja ha dit que la seva idea és revisar-lo i un cop
estiguin fetes les obres de la tercera fase de pluvials i l’institut, es durà a terme.
Expressa que la idea és penjar-lo a la web de l’Ajuntament, donar-lo a les
associacions i fer una presentació pública a Ses Cases des Mestres. Assenyala
que els tècnics que l’han redactat els hi han de fer suggeriments i s’ha d’arribar
a un consens.
El Sr. Gabriel Amengual exposa que per a ell, té mancances.
El Sr. Batle manifesta que ho discutiran amb els tècnics.
b) A la sessió de 15 d'octubre aquest Plenari va aprovar que “L’Ajuntament de
Santa Maria del Camí, una vegada s’ha demanat el procediment a seguir, sol·licita
l’autorització davant la Delegació de Govern a les Illes Balears per tal d’instal·lar
càmeres de vigilància a l’aparcament de Son Gulla”.
•

Quines gestions s'han fet, en quina data, davant quines instàncies i/o amb quines
persones i amb quins resultats, per tal de dur a terme el compliment d'aquest
acord?

El Sr. Batle manifesta que dia 15 d’octubre s’aprovà aquest tema al Ple i
dia 16 d’octubre la Secretària ho envià. Dia 4 de febrer va arribar una carta de
Delegació de Govern que ja va comunicar al plenari i que ja s’ha demanat un
pressupost. Diu que quan es tengui el projecte fet, l’enviaran a Delegació de
Govern per veure si l’autoritza.
c) A la sessió de 15 d'octubre aquest Plenari va aprovar que
“L’Ajuntament de Santa Maria del Camí reprendrà les gestions amb les administracions
responsables de la gestió i del finançament d’infraestructures ferroviàries per tal
d’aconseguir un tren soterrat, redacció i execució del projecte
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí farà tots els esforços possibles per a la
reivindicació i difusió de l’esmentat projecte i de la seva conveniència, tant cap a la
població com cap a les administracions competents en la gestió i finançament
ferroviaris”.
•

Quines gestions i quins treballs s'han fet, en quina data, davant quines instàncies
i/o amb quines persones i amb quins resultats, per tal de dur a terme el
compliment d'aquest acord?

El Sr. Batle manifesta que dia 16 d’octubre es va enviar l’acord de Ple i que
la secretària de Batlia va demanar una reunió amb els responsables i no

han contestat. Expressa que també s’havia acordat fer una reserva
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda devora el bus però
que se n’adonaren que si es pintava allà no hi havia rampa d’accés, no es
podia accedir a l’estació del tren. Assenyala que va venir un tècnic i va
expressar que hi donarien una solució. Aprofitant aquesta circumstància li
demanaren si sabia rés sobre la petició del tren soterrat i aquest va
assenyalar que no però que ho faria saber als responsables, però que fins
aleshores no hi ha hagut cap resposta.
d) El Batle de Santa Maria va tenir coneixement per escrit registrat el passat 13
d'octubre, que la concessió de la llicència d'obres 14/14, de construcció d'habitatge en
sòl rústic, contravenia la legalitat vigent per la proximitat d'una explotació apícola.
Davant aquesta evidència, o com a mínim dubte raonable,
•

Per què no es va decretat una suspensió cautelar de la llicència d'obres?

•

Per què des de la batlia es va respondre amb un escrit (sortida 3462/2015, de 17
de novembre) que fa una interpretació de la legislació vigent com a mínim
discutible i que dóna prioritat en sòl rústic a l'ús residencial especulatiu davant
l'ús agrícola-ramader productiu.

Tal com reconeix i recorda la batlia a l'esmentat escrit, la legislació vigent estableix que
la distància de 100 m podrà ser reduïda fins a un màxim del 75%, és a dir fins a 75m,
“sempre que els abellars tenguin una tanca de 2 metres”
Els abellars no tenen la tanca de 2 metres, per la qual cosa no és aplicable la reducció de
distància.
Així i tot, en cas que fos aplicable la reducció, la distància de 60 m entre els abellars i la
construcció és inferior al mínim excepcional de 75 m.
Ateses aquestes circumstàncies:
*Pensa aquesta batlia decretar una suspensió cautelar de la llicència d'obres?
En cas negatiu, el Grup Municipal Movem Santa Maria li prega que reconsideri la seva
decisió.
*Pensa aquesta batlia atorgar el final d'obra a la construcció?
En cas afirmatiu, el Grup Municipal Movem Santa Maria li prega que reconsideri la
seva decisió.
El Sr. Batle contesta que en primer lloc es demana per què no es va
suspendre la llicència d’obres, doncs no es va suspendre perquè l’arquitecte no
hi va trobar cap dubte de què estava ben donada.
En segon lloc es diu que la Batlia dóna prioritat en sòl rústic “a l'ús

residencial especulatiu davant l'ús agrícola-ramader productiu”, quan tothom el
coneix i sap que maneja un tractor, assenyalant que ja ha dit bastant.
Continua dient que dia 21-03-2014 es va demanar una llicència d’obres
en sòl rústic; dia 25 de març es va enviar al Consell de Mallorca, com és
preceptiu; dia 04 d’abril de 2014 el Consell informa que hi havia deficiències;
dia 18 de juliol, l’Ajuntament demanà que s’esmenassin aquestes deficiències i
l’interessat les esmenà i dia 10-09-2014 arribà un informe favorable a
l’atorgament de la llicència d’obres per part del Consell de Mallorca. L’arquitecte
municipal també informà favorablement.
El Sr. Batle ensenya una foto de la casa i diu que ell hi veu una casa i no
un agroturisme.
A continuació manifesta que hi ha fotos d’aquestes caieres, ensenyantles, expressant que l’arquitecte va fer un informe indicant que estaven situades
a 114 metres de la construcció.
Continua dient el Sr. Batle que després de tot el rebumbori, l’arquitecte
va parlar amb el promotor, aportant l’arquitecte unes fotografies, que ensenya
el Sr. Batle, dient que a les mateixes es veu que les caieres no estaven
situades al seu lloc inicial sinó que s’havien mogut.
Segueix dient el Sr. Batle que efectivament la Llei diu que la distància es
pot reduir un 75% però el 75% de 100 són 25 i no 60 com diu la moció.
Assenyala que están a 80 m. i que per tant, compleixen i que el promotor ha dit
que farà aquesta tanca.
Manifesta el Sr. Batle que si els tècnics donen el final d’obra, ell no té rés
a dir.
El Sr. Gabriel Amengual diu que la tanca no hi és.
El Sr. Batle assenyala que quan donen la llicència d’obres és perquè
l’arquitecte ha informat favorablement i que quan es va donar aquesta llicència
d’obres, tot estava correcte i es va fer una reunió amb els dos propietaris.
El Sr. Gabriel Amengual expressa que li agradaria estar equivocat.
El Sr. Batle li contesta que agradi o no al Sr. Gabriel Amengual, si
compleix, s’ha de donar la llicència i que si els tècnics informen favorablement,
es donarà el final d’obra.
d) A la sessió de 21 de gener aquest Plenari va aprovar que
“1.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí farà les gestions i els treballs necessaris
perquè als passos de vianants elevats s'eliminin els buits susceptibles de causar
travelades i accidents.
2.- Mentre no se solucioni aquesta situació, l'Ajuntament de Santa Maria senyalitzarà
adequadament els buits perillosos per tal d'evitar-hi accidents”.
•

Quines actuacions s'han realitzat per tal de dur a terme el compliment d'aquest
acord?
El Sr. Batle contesta que ja està fet.

PP:
a) Per quin motiu s'ha deixat perdre una subvenció de 12732' 28 Euros, del Pla
Especial d'ajudes 2015-2016 del Consell Insular de Mallorca, per arreglar les

voravies del carrer Mestre Miralles?
El Sr. Batle contesta que això ha estat degut a què no complíem la
normativa nova de mobilitat. Diu que hi anaren amb l’arquitecte i que si es feia
una vora-via d’un metre, els cotxes no podien voltar i que es necessiten molts
de doblers per fer-ho.
b) Al Ple del mes de febrer, un apicultor santamarier ens va presentar una sèrie
de documents i de queixes, al temps de precs i preguntes del públic per la
construcció d'una casa, en terrenys rústics, veïna a la seva explotació i que no
guarda les distàncies reglamentàries respecte al lloc on es troben les "caeres" de
les abelles. Ha pres l' equip de govern cap tipus de mesura? Pensa dur a terme
cap
actuació
per
resoldre
aquest
problema?
El Sr. Andreu Jaume assenyala que la donen per contestada.
El Sr. Batle manifesta que ja ha dit que es farà una reunió amb els
propietaris.
c) Sabem que el problema dels grafitis i pintades a les parets del nostre poble és
un problema que molesta als nostres veïnats. Ja des de fa molt de temps, veim
que hi ha unes pintades a les parets del punt verd de devora la voltadora, just a
l'entrada del nostre poble, grolleres i amb insults. Creu l'equip de govern que
seria possible eliminar aquestes pintades i altres que hi ha ? Pensau fer-ho?
El Sr. Batle contesta que sí i que ja hi ha un plàning per fer-ho.
d) Es du a terme cap tipus de control per aconseguir erradicar el greu problema
dels excrements del cans pels nostres carrers? Veim que les papereres i
dispensadors de bosses que hi havia a alguns llocs han desaparegut, per quin
motiu?
El Sr. Andreu Jaume diu que per exemple a la Plaça de Ca’n Fuster ha
desaparegut.
La Sra. Mª Magdalena Borrás indica que ja està comenat i que si no
s’aplega aquestes persones al mateix moment, no es pot fer rés, i que per
exemple també de davant el PAC ha desaparegut.
El Sr. Batle manifesta que es reposaran.
La Sra. Victoria Pons assenyala que el de la Plaça Nova està a la
petanca.
e) Al Camp d'esports entrant just al costat de les oficines del club de futbol,
arraconades, hi ha unes cistelles de bàsquet, que pareix que estan en perfecte
estat, ens agradaria saber per què estan allà i per què es varen comprar? També
si se pensa donar-lis algun tipus d'ús?
El Sr. Batle manifesta que es compraren perquè les velles estaven molt
deteriorades. Assenyala que les noves resultaren ser molt fortes i no es
poderen posar, el baló rebotava i se deixaren allà. Continua dient que la idea és
posar-les a diferents places.

A continuació el Sr. Andreu Jaume demana com a prec que es canvïi d’ubicació
el lloc on es fa el frit de la fira.
El Sr. Batle contesta que està en estudi.
El Sr. Andreu Jaume demana també com a prec que es deixi als placers
conservar el seu lloc.
La Sra. Victoria Pons respon que això depèn del producte.

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-dues hores vint minuts de dia vint-ivuit d’abril de dos mil setze; de totes les quals coses, com a Secretària de la
Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

