ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 18-05-2017.
REGIDORS ASSISTENTS:

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

REGIDORS QUE HAN JUSTIFICAT LA SEVA ABSÈNCIA: Sr. Jaume Martí Santandreu.

A les dependències municipals de Ca S’Apotecari de Santa Maria
Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores de dia devuit de maig de dos
desset, es constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Batle,
Nicolau Canyelles Parets, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar-hi
assumptes relacionats a l'ordre del dia, degudament distribuït.
Hi assisteixen els Srs. regidors que s'esmenten a l'encapçalament,
actua com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas.

del
mil
Sr.
els
i hi

A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. Batle demana si qualcú té res a dir de l’acta de la sessió anterior.
Ningú pren la paraula. Posada a votació, és aprovada per unanimitat
dels assistents l’acta de la sessió anterior.

2.-MODIFICACIÓ
DE
CRÈDITS
MIJANÇANT
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

CRÈDIT

El Sr. Batle manifesta que aquest expedient és conseqüència, entre
d’altres, d’una proposta feta pel PSOE per vendre Sa Voltadora; per a la qual
cosa, és necessari crear la partida pertinent. Assenyala que el PSOE els cità a
una reunió i que escoltaren les propostes. Expressa que és molt important pel
poble ser el titular de Sa Voltadora i que a la partida creada, es posa una
estimació del preu. Continua dient el Sr. Batle que ja que es liquidava el

pressupost de 2016, també feren una oferta per a l’edifici veïnat de
l’Ajuntament, la Posada de Son Llaüt, i s’ha obert la corresponent partida.
Indica que una altra partida fa referència a transferències a la Mancomunitat
des Raiguer per posar a jornada completa una educadora, necessària per
obtenir l’acreditació. Assenyala que si aquests projectes no van bé, els doblers
tornen passar al pressupost.
El Sr. Andreu Jaume expressa que pensen que les coses no es fan així,
tot en un paquet i augmentar el pressupost un 22%.
El Sr. Batle manifesta que no s’augmenta el pressupost sinó que es
tracta del romanent de tresoreria.
El Sr. Andreu Jaume exposa que aquests doblers es podrien emprar per
altres coses, com el tema de l’aigua, la revisió de les Normes Subsidiàries,
arreglar carrers i vora-vies... i que Sa Voltadora la tenen ja en concessió.
El Sr. Batle manifesta que no tenen la titularitat de Sa Voltadora.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que s’hauria d’intentar arribar a un acord
amb el PSOE per adquirir Sa Voltadora a un preu simbòlic, i a més, el sòl és
esportiu.
El Sr. Batle expressa que Sa Voltadora sempre serà del poble, que la
valoració és stàndard i s’ha d’estirar i que seria pitjor arribar al final dels
cinquanta anys de la concessió i que no fós de titularitat municipal.
El Sr. Gabriel Amengual expressa que ell votarà en contra perquè el
romanent ja es té assignat a lo que es vol fer i que si es debat amb altres grups
polítics, l’equip de govern se’n duria una sorpresa. Indica que creu que no
basta una sola comissió informativa i que hi hauria d’haver un debat profund.
El Sr. Batle manifesta que coincideix en lo de tenir una grata sorpresa.
Expressa que es tracta d’una previsió, de tenir-ho disponible i després reunir-se
i decidir què es fa i que si no estan d’acord, no val la pena dur-ho a ple perquè
es voti en contra.
El Sr. Gabriel Amengual exposa que s’hagués pogut fer una
convocatòria per debatre.
El Sr. Batle manifesta que si no va bé, els doblers tornen al pressupost.
Posades a votació les propostes d’aquest punt de l’ordre del dia, s’obté
el següent resultat: sis vots a favor, corresponents als regidors de Més per
Santa Maria i sis vots en contra, corresponents als regidors del PP i al regidor
de Movem Santa Maria; per la qual cosa es repeteix la votació.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia en segona votació, s’obté
el següent resultat: sis vots a favor, corresponents als regidors de Més per
Santa Maria i sis vots en contra, corresponents als regidors del PP i al regidor
de Movem Santa Maria; per la qual cosa queden aprovades amb el vot de
qualitat del Sr. Batle, les següents propostes:

“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la
modalitat de suplement de crèdit o crèdit extraordinari, per amortització total anticipada
de préstecs, transferències a la Mancomunitat es Raiguer, inversions financerament
sostenibles, finançades amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses

generals, resultant de la liquidació de l’exercici anterior, 2016.
Altes en Aplicacions de Despeses
Descripció

Aplicació Pressupostària

Euros

01.01100.91100

Amortització de préstecs

57.200,00

01.16210.62200

Construccions “Sa Voltadora”

525.000,00

01.33600.62200

Edifici catalogat amb elements

900.000,00

protegits
01.23100.46300

Transferències Mancomunitat Es Ra

10.300,00

TOTAL DESPESES

1.492.500

Altes en Concepte d’Ingressos

Descripció

Concepte
870.00

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses
generals
TOTAL INGRESSOS

1.492.500
1.492.500

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

1
2
3
4
6
7
9

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

Consignació inicial
Increm/dism
0

Consignacio
definitiva
2.049.481,6

0,00

1.799.628,96

0
10.300

515,83
575.058,81

1.425.000
0,00

2.092.450
0

57.200
1.492.500

72.646,89
6.589.782,09

2.049.481,60
1.799.628,96
515,83
564.758,81
667.450,00
0
15.446,89
5.097.282,09

Pressupost d’Ingressos
Ingressos
CAPITOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ

Consignació inicial Increm/dism Consignacio
definitiva
Impostos directes
2.043.951,37
2.043.951,37
Impostos indirectes
141.799,00
141.799,00
Taxes i altres ingressos
1.578.813,13
1.578.813,13
Transferències corrents
1.332.618,59
1.332.618,59
Ingressos patrimonials
100,00
100,00
Alienació d’inversions
reals
0,00
0,00
Transferències de capi0,00
tal
0,00
1.492.500
1.492.500
Actius financers
0,00
0,00
0
Passius financers
0
TOTAL
136.000
6.589.782,09
INGRESSOS
5.097.282,09

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”.

3.-RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
El Sr. Batle manifesta que es tracta de diferents factures que han arribat
a l’Ajuntament després de tancar l’any.
El Sr. Andreu Jaume expressa que les factures s’han de pagar.
El Sr. Gabriel Amengual assenyala que ell s’abstendrà.
Posades a votació les propostes d’aquest punt de l’ordre del dia, són
aprovades per sis vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa
Maria i set abstencions, corresponents als regidors del PP i al regidor de
Movem Santa Maria, en el sentit següent:
“Sr. NICOLAU CANYELLES PARETS, Batle-President del Excm. Ajuntament
de Santa Maria del Camí (Illes Balears), en ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent i de conformitat amb l’ article 22.2.q) de la Llei de Bases de Règim
Local, amb l’article 50.12 del RD. 2568/1986 y 185.2 del RDL 2/2004.
Vist que sobre aquest Ajuntament pesen diferents obligacions pendents de reconèixer,

procedents d’ exercicis tancats de l’Ajuntament i del Patronat de la Residencia Cas
Metge Rei.
Vist l’informe de la intervenció municipal
Eleva al Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REC 1/2017 :

1. Ajuntament de Santa Maria del Cami

Aprovar, disposar i reconèixer les obligacions següents:

Exercici Concepte

Aplicació
pressupostaria
exercici vigent

Import

2016

Subministrament – cloro

136,13

34200.22110

2016

Analisis piscina

331,85

34200.22700

Import total

467,98

2.

Patronat de la Residencia
Cas Metge Rei

Exercici Concepte

Aplicació
pressupostaria
exercici vigent

Import

2014

Subministrament – aigua

54,21

23110.22101

2015

Subministrament – aigua

23,23

23110.22101

2016

Subministrament – aigua

69,70

23110.22101

2016

Subministrament – aigua

77,44

23110.22101

2016

Subministrament – aigua

69,70

23110.22101

2016

Subministrament – aigua

61,95

23110.22101

2016

Subministrament – aigua

30,98

23110.22101

2016

Subministrament – aigua

69,70

23110.22101

Import total

456,91

4.-ORDENANÇA GESTIÓ RESIDUS.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora delegada de medi ambient i
aquesta assenyala que a un ple anterior aprovaren l’ordenança fiscal i que ara
es tracta d’aprovar l’ordenança de gestió.
El Sr. Andreu Jaume expressa que aquest tema era per dur a la
comissió de fems on s’hauria d’haver examinat amb calma i fent aportacions
per part de tots els membres integrants. Diu que ells duien un programa
electoral en el que pensaven que els habitants de fora vila també tenien uns
drets.
El Sr. Batle manifesta que era necessària aquesta ordenança perquè
van coordinats amb la Mancomunitat des Raiguer i que s’ha d’estudiar el tema
de fora vila. Indica que va xerrar-ne amb un tècnic especialista i que ho troba
molt complicat però que farà un estudi.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que no poden anar deixant les coses.
El Sr. Batle manifesta que no depenen sols d’ells sinó dels estudis
tècnics.
El Sr. Andreu Jaume exposa que l’equip de govern no se’n dóna compte
de què el partit del PP vol participar i que això s’ha d’aprofitar bé, que l’equip de
govern no ho acaba d’entendre i que se n’ha de parlar abans.
La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que es creen comissions i no es fa
rés.
El Sr. Gabriel Amengual diu que ell s’afegeix als arguments del Sr.
Andreu Jaume. Assenyala que no han parlat d’aquest tema; que primer s’ha de
parlar i després es du a ple ja consensuat.
El Sr. Batle manifesta que aquesta ordenança es necessita ara per
poder anar coordinats amb la Mancomunitat del Raiguer.
Posades a votació les propostes d’aquest punt de l’ordre del dia, s’obté
el següent resultat: sis vots a favor, corresponents als regidors de Més per
Santa Maria i sis vots en contra, corresponents als regidors del PP i al regidor
de Movem Santa Maria; per la qual cosa es repeteix la votació.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia en segona votació, s’obté
el següent resultat: sis vots a favor, corresponents als regidors de Més per
Santa Maria i sis vots en contra, corresponents als regidors del PP i al regidor
de Movem Santa Maria; per la qual cosa queden aprovades amb el vot de
qualitat del Sr. Batle, les següents propostes:
“1.-Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la Gestió de Residus d’aquest
Ajuntament.
2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de
conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir
del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les

persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions,
objeccions i observacions que considerin pertinents.
3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el
termini indicat, entendre que queda definitivament aprovada aquesta Ordenança en funció
del previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicada íntegrament sobre el B.O.I.B i
transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es
modifiqui o derogui expressament.
4.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquesta Ordenança a la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al
Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a
l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears”.

5.-REGLAMENT MUNICIPAL AGRUPACIÓ VOLUNTARIS PROTECCIÓ
CIVIL.
El Sr. Batle manifesta que es tracta d’un esborrany de reglament stàndard.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que els altres pobles també ho tenen.
El Sr. Batle expressa que es tracta de donar una passa més per així poder
fer el curset i que amb la feina del dia a dia es veurà si s’ha de modificar rés.
El Sr. Gabriel Amengual indica que no té rés a dir.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
dels Srs. Regidors presents, en els termes següents:
“1.-Aprovar inicialment el Reglament Municipal regulador de l’Agrupació de
Voluntaris de Protecció Civil.
2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de
conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir
del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les
persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions,
objeccions i observacions que considerin pertinents.
3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el
termini indicat, entendre que queda definitivament aprovat aquest reglament en funció del
previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicat íntegrament sobre el B.O.I.B i
transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es
modifiqui o derogui expressament.
4.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquest Reglament a la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al
Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a
l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes

Balears”.

6.-DIVISIÓ SECCIÓ ELECTORAL.
El Sr. Batle llegeix les propostes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que no hi ha rés a dir i que tot el que sigui
facilitar la feina de la gent de les meses, va bé.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
dels Srs. Regidors presents, en els termes següents:
“Vist l’escrit adreçat a aquest Ajuntament per l’oficina del cens electoral,
registrat d’entrada en data 17-11-2016, amb el nº 3362; es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
1.-Dividir les meses electorals A, B i C del districte primer de la secció primera
en una mesa més (quatre en total).
2.-Comunicar aquest acord a l’oficina del cens electoral de la Delegació
Provincial d’Estadística a les Illes Balears”.

7.-MOCIÓ MÉS PER SANTA MARIA DEL CAMÍ: REBUIG ALS
PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2017.
La regidora Sra. Mª Magdalena Borrás llegeix la moció de referència, de
la qual el seu contingut és el següent:
“Moció:
Rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017.
Contingut de la moció:
Els ciutadans i les ciutadanes de les illes Balears s’han vist perjudicats històricament per
una situació endèmica d’infrafinançament que ha minvat la capacitat de rebre serveis
públics de qualitat en les mateixes condicions que els reben, de mitjana, la resta de
ciutadans de l’Estat.
Aquest fet és constatable a partir de l’anàlisi de diversos indicadors, com la caiguda de
20 punts en l’índex de producte interior brut per càpita en els darrers 15 anys, un fet que
contrasta amb la contínua transferència de fluxos econòmics de Balears cap a la resta de
l’Estat, superior als 1.500 milions d’euros anuals, segones les dades de la darrera
balança fiscal coneguda, per l’any 2013.
Aquesta desigualtat de base del sistema ha provocat en la pràctica dos efectes:
1. D’una banda, la deficient dotació de serveis públics als ciutadans de les Illes –
educació, sanitat, serveis socials- , com es desprèn de les xifres de despesa social
comparada per habitant, en les quals Balears apareix permanentment per sota de
la mitjana estatal, en els darrers llocs d’entre les comunitats autònomes.

2. El segon efecte, conseqüència del primer, ha estat la generació de dèficits
públics i per tant, de deute crònic als comptes públics de Balears, en l’intent de
l’Administració autonòmica de pal·liar aquesta infradotació pel manteniment de
les prestacions socials, pel cap baix, al nivell de la mitjana estatal. A final de
2016, aquest deute públic és de 8.573 milions d’euros, el 30,1% del producte
interior brut de Balears.
Aquesta situació d’infrafinançament s’ha de superar a través de tres vies fonamentals:
1. la millora del finançament ordinari que l’Estat destina anualment a Balears,
2. la millora de la compensació dels costos diferencials que la insularitat causa a
ciutadans, empreses i administracions,
3. i l’augment de les inversions que l’Estat destina a les Illes Balears via Pressupostos
Generals de l’Estat.
En aquest darrer terme, vistes les xifres d’inversió territorialitzada, i les que diferents
ministeris del Govern central destinen a Balears, segons el Projecte de llei dels
Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 conegut la setmana passada, el Parlament de
les Illes Balears mostrà el seu més ferm rebuig per les quantitats proposades. En termes
absoluts, la inversió que els Pressupostos Generals de l’Estat 2017 preveu destinar a
Balears davalla de 159 milions d’euros el 2016, a 148 milions d’euros el 2017. En
termes per càpita, Balears es manté a la coa de les comunitats autònomes, amb 128
euros d’inversió de l’Estat per habitant, quedant, un cop més, lluny de la mitjana del
total de comunitats autònomes, que arriba als 184 euros per habitant.
Es constata que aquesta dotació en inversió inferior a la mitjana de la resta de
comunitats és una constant en el temps, i alimenta el mateix panorama de cronificació
de l’infrafinançament per Balears. Una situació que vulnera, de nou, allò consignat per
acord majoritari en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
10 anys després de la reforma del document que fonamenta el nostre Autogovern, el
mateix Parlament de les Illes Balears que va debatre, consensuar, aprovar, i defensar
l’abast d’aquesta reforma davant el Congrés dels Diputats, rebutja ara l’incompliment
reiterat que l’Administració Central n’ha fet.
Balears segueix, el 2017, sense rebre inversions de l’Estat al nivell mitjà de la resta de
comunitats, i es constata que a dia d’avui queden pendents de negociar gran part de les
inversions estatutàries que havien de servir per aconseguir l’anivellament de les
inversions amb la mitjana estatal.
D’igual manera es fa palesa la manca de voluntat de compliment dels acords
legítimament signats entre el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears en
matèria de Carreteres, ja que per segon any consecutiu el Projecte de llei de
Pressupostos Generals de l’Estat ha evitat preveure l’anualitat pactada de 80 milions
d’euros, i n’ha retirat les quantitats previstes en aquest mateix concepte destinades als
Consells Insulars de Mallorca i de Menorca, i retallat en més d’un 50% les que s’havien
de destinar al Consell Insular d’Eivissa.
Per tot això, el grup municipal de Més per Santa Maria del Camí proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:

1. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí rebutja el Projecte de llei de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, per la seva assignació insuficient de
recursos per inversió directa a les Illes Balears.
2. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí defensa en la seva integritat el
compliment en tota la seva extensió de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, com a símbol suprem del consens de tota la societat de les Illes Balears
i de les forces polítiques que la representen al Parlament.
3. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta tots els actors concernits a emprar
els recursos al seu abast, en el tràmit parlamentari a les Corts espanyoles, per a
millorar les partides pressupostàries que els Pressupostos Generals de l’Estat
hagin de destinar per a inversió a les Illes Balears en 2017.
4. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí reclama a l’Estat el compliment dels
Protocols signats per la Comissió Mixta Estat-Balears per temes d’economia,
segons els termes establerts en els acords de 3 de desembre de 2015”.

El Sr. Batle manifesta que es tracta d’una moció que va venir
consensuada de la FELIB.
El Sr. Andreu Jaume sol·licita votar punt a punt les propostes de la
moció ja que en relació al primer punt, com a membres del PP, no poden
demanar la retirada de tot el Projecte de Llei dels Pressuposts de l’Estat per al
2017.
El Sr. Gabriel Amengual expressa que ell està a favor de la moció en el
seu conjunt.
Posat a votació el primer punt de la moció, és aprovat per set vots a
favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria i Movem Santa Maria
i cinc vots en contra, corresponents als regidors del PP, en els termes
següents:
“1.-L’Ajuntament de Santa Maria del Camí rebutja el Projecte de llei de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, per la seva assignació insuficient de
recursos per inversió directa a les Illes Balears”.
Posada a votació la resta de la Moció, és aprovada per unanimitat dels
Srs. Regidors assistents.
Així doncs, la Moció de referència queda aprovada en els termes
següents:
“Moció:
Rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017.
Contingut de la moció:
Els ciutadans i les ciutadanes de les illes Balears s’han vist perjudicats històricament per
una situació endèmica d’infrafinançament que ha minvat la capacitat de rebre serveis
públics de qualitat en les mateixes condicions que els reben, de mitjana, la resta de
ciutadans de l’Estat.

Aquest fet és constatable a partir de l’anàlisi de diversos indicadors, com la caiguda de
20 punts en l’índex de producte interior brut per càpita en els darrers 15 anys, un fet que
contrasta amb la contínua transferència de fluxos econòmics de Balears cap a la resta de
l’Estat, superior als 1.500 milions d’euros anuals, segones les dades de la darrera
balança fiscal coneguda, per l’any 2013.
Aquesta desigualtat de base del sistema ha provocat en la pràctica dos efectes:
3. D’una banda, la deficient dotació de serveis públics als ciutadans de les Illes –
educació, sanitat, serveis socials- , com es desprèn de les xifres de despesa social
comparada per habitant, en les quals Balears apareix permanentment per sota de
la mitjana estatal, en els darrers llocs d’entre les comunitats autònomes.
4. El segon efecte, conseqüència del primer, ha estat la generació de dèficits
públics i per tant, de deute crònic als comptes públics de Balears, en l’intent de
l’Administració autonòmica de pal·liar aquesta infradotació pel manteniment de
les prestacions socials, pel cap baix, al nivell de la mitjana estatal. A final de
2016, aquest deute públic és de 8.573 milions d’euros, el 30,1% del producte
interior brut de Balears.
Aquesta situació d’infrafinançament s’ha de superar a través de tres vies fonamentals:
1. la millora del finançament ordinari que l’Estat destina anualment a Balears,
2. la millora de la compensació dels costos diferencials que la insularitat causa a
ciutadans, empreses i administracions,
3. i l’augment de les inversions que l’Estat destina a les Illes Balears via Pressupostos
Generals de l’Estat.
En aquest darrer terme, vistes les xifres d’inversió territorialitzada, i les que diferents
ministeris del Govern central destinen a Balears, segons el Projecte de llei dels
Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 conegut la setmana passada, el Parlament de
les Illes Balears mostrà el seu més ferm rebuig per les quantitats proposades. En termes
absoluts, la inversió que els Pressupostos Generals de l’Estat 2017 preveu destinar a
Balears davalla de 159 milions d’euros el 2016, a 148 milions d’euros el 2017. En
termes per càpita, Balears es manté a la coa de les comunitats autònomes, amb 128
euros d’inversió de l’Estat per habitant, quedant, un cop més, lluny de la mitjana del
total de comunitats autònomes, que arriba als 184 euros per habitant.
Es constata que aquesta dotació en inversió inferior a la mitjana de la resta de
comunitats és una constant en el temps, i alimenta el mateix panorama de cronificació
de l’infrafinançament per Balears. Una situació que vulnera, de nou, allò consignat per
acord majoritari en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
10 anys després de la reforma del document que fonamenta el nostre Autogovern, el
mateix Parlament de les Illes Balears que va debatre, consensuar, aprovar, i defensar
l’abast d’aquesta reforma davant el Congrés dels Diputats, rebutja ara l’incompliment
reiterat que l’Administració Central n’ha fet.
Balears segueix, el 2017, sense rebre inversions de l’Estat al nivell mitjà de la resta de
comunitats, i es constata que a dia d’avui queden pendents de negociar gran part de les
inversions estatutàries que havien de servir per aconseguir l’anivellament de les

inversions amb la mitjana estatal.
D’igual manera es fa palesa la manca de voluntat de compliment dels acords
legítimament signats entre el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears en
matèria de Carreteres, ja que per segon any consecutiu el Projecte de llei de
Pressupostos Generals de l’Estat ha evitat preveure l’anualitat pactada de 80 milions
d’euros, i n’ha retirat les quantitats previstes en aquest mateix concepte destinades als
Consells Insulars de Mallorca i de Menorca, i retallat en més d’un 50% les que s’havien
de destinar al Consell Insular d’Eivissa.
Per tot això, el grup municipal de Més per Santa Maria del Camí proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
5. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí rebutja el Projecte de llei de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, per la seva assignació insuficient de
recursos per inversió directa a les Illes Balears.
6. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí defensa en la seva integritat el
compliment en tota la seva extensió de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, com a símbol suprem del consens de tota la societat de les Illes Balears
i de les forces polítiques que la representen al Parlament.
7. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta tots els actors concernits a emprar
els recursos al seu abast, en el tràmit parlamentari a les Corts espanyoles, per a
millorar les partides pressupostàries que els Pressupostos Generals de l’Estat
hagin de destinar per a inversió a les Illes Balears en 2017.
8. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí reclama a l’Estat el compliment dels
Protocols signats per la Comissió Mixta Estat-Balears per temes d’economia,
segons els termes establerts en els acords de 3 de desembre de 2015”.

8.-MOCIÓ PP: GRAVACIÓ AUDIOVISUAL DELS PLENARIS.
El Sr. Andreu Jaume llegeix la moció de referència, de la qual el seu
contingut és el següent:
“Moció PP Gravació Audiovisual dels Plenaris
La transparència i la participació ciutadana són dos dels eixos fonamentals i
d’interés general en lo relatiu al govern municipal. Facilitar l’accés a la informació
municipal afavoreix la participació ciutadana, el control de l’acció municipal, la
transparència i ajuda a combatre activament la desafecció creixent de la gent cap a la
política.
Gràcies a les noves tecnologies és possible un major apropament de les
institucions als ciutadans. Promoure la gravació dels plens municipals i la seva
publicació en els mitjans digitals del consistori és un servei que facilitarà a la ciutadania
estar més i millor informada de tot allò que li afecta. Amb la gravació audiovisual dels
plens acostarem les accions del Govern Municipal, i dels demés Grups Municipals, a
tots els santamariers i santamarieres amb la finalitat d’aconseguir un Ajuntament més
obert, més responsable i més compromès.
A l’actualitat no es graven les sessions del plenari. Per aquest motiu proposam el

següent acord:
1.-Que les sessions plenàries siguin gravades i publicades a la pàgina web, així
com en un canal de youtube i en les xarxes socials de l’Ajuntament de Santa Maria del
Camí.
2.-Que aquestes gravacions siguin publicitades amb anterioritat en les xarxes
socials del consistori, en la pàgina web i en els taulells d’anuncis”.
El Sr. Andreu Jaume expressa que s’hauria de transmetre a la ràdio
municipal i a l’encarregada de premsa per començar a fer feina en aquest
tema.
El Sr. Batle manifesta que ara diu al portaveu del PP el mateix que ell li
ha dit abans, que haguessin pogut parlar abans d’aquest assumpte. Continua
dient que l’encarregada de premsa li ha dit que fer això és molt complicat però
no tant si es fa en streamilng en directe.
La Sra. Mª Teresa Cañellas assenyala que provisionalment es podria fer
així.
El Sr. Gabriel Amengual indica que ell hi està d’acord i que si després es
veu que es pot fer d’altra manera, doncs canviar el sistema.
El Sr. Batle proposa aprovar la moció llevant els dos punts dels acords i
substituir-los per l’acord de: “Que les sessions plenàries siguin gravades en
streamilng”. Aquesta proposta s’aprova per unanimitat dels Srs. Regidors
assistents.
Així doncs, aquesta moció queda aprovada amb el següent contingut
literal:
“La transparència i la participació ciutadana són dos dels eixos fonamentals i
d’interés general en lo relatiu al govern municipal. Facilitar l’accés a la informació
municipal afavoreix la participació ciutadana, el control de l’acció municipal, la
transparència i ajuda a combatre activament la desafecció creixent de la gent cap a la
política.
Gràcies a les noves tecnologies és possible un major apropament de les
institucions als ciutadans. Promoure la gravació dels plens municipals i la seva
publicació en els mitjans digitals del consistori és un servei que facilitarà a la ciutadania
estar més i millor informada de tot allò que li afecta. Amb la gravació audiovisual dels
plens acostarem les accions del Govern Municipal, i dels demés Grups Municipals, a
tots els santamariers i santamarieres amb la finalitat d’aconseguir un Ajuntament més
obert, més responsable i més compromès.
A l’actualitat no es graven les sessions del plenari. Per aquest motiu proposam el
següent acord:
Que les sessions plenàries siguin gravades en streamilng”.

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.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que va presentar una pregunta per escrit
i que vol donar les gràcies perquè ha estat contestada.
1.-PP: S’ha arreglat la piscina?
El Sr. Batle manifesta que s’està buidant i se substituiran les rajoletes.
2.-PP: S’ha donat cap passa en la redacció de les Normes Subsidiàries?
El Sr. Batle manifesta que s’ha fet feina i que ja parlaren de contractar
un arquitecte per a l’ordenació del territori.
3.-PP: Quines mesures s’han adoptat de cara als semàfors?
El Sr. Batle manifesta que amb aquests semàfors es pretén regular
l’entrada i sortida del carrer de sa sínia amb Ca’n Franco i llevar
embotellaments. Diu que s’ha pensat en posar pilons i jardineres i que s’ha
parlat amb l’empresa que els va instal·lar perquè han observat que manca un
moïment.
4.-PP: Què es pensa fer amb la síquia que hi ha a prop de l’IES al C/ Santa
Margalida davant el número 38?
El Sr. Andreu Jaume diu que ja hi va caure un nin.
El Sr. Batle manifesta que ho miraran i que ara s’ha d’asfaltar tot.

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 cinquanta minuts de dia
devuit de maig de dos mil desset; de totes les quals coses, com a Secretària de
la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

