ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 21-09-2017.
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. 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-u de setembre de dos mil
desset, 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; assistint
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 demana si qualcú té res a dir d’aquesta acta.
Ningú pren la paraula.
Posada a votació l’acta de la sessió anterior, és aprovada per unanimitat
de la Corporació.

2.-APROVACIÓ
RESIDÈNCIA).

COMPTE

GENERAL

2016

(AJUNTAMENT

I

El Sr. Batle llegeix les propostes.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per vuit 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:

“Transcorregut el termini d’exposició pública del Compte General del Pressupost,
corresponent a l’exercici econòmic de 2.016, sense que s’hagin presentat reclamacions,
reparaments o observacions;
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Aprovar el Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici econòmic de 2.016
(Ajuntament de Santa Maria del Camí i Patronat Residència Cas Metge Rei)”.

3.-MODIFICACIÓ CRÈDITS PER
DIFERENTS ÀREES FUNCIONALS.

TRANSFERÈNCIES

ENTRE

El Sr. Batle manifesta que del que es tracta és de repartir la partida de
100.000 € del pressupost participatiu entre les diferents àrees funcionals,
assenyalant que vol donar les gràcies als departaments d’intervenció i
tresoreria per la feina desenvolupada.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que és correcte.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
de la Corporació, en els termes següents:
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits, d’aplicació al
pressupost de l’exercici econòmic 2017, en la modalitat de transferència de crèdits entre
aplicacions de diferents grups de funció, relatiu a la reassignació de crèdits de
l’aplicació pressupostària 93300.62900 “Projectes participatius (per a proposta de la
ciutadania)”” a aplicacions pressupostàries de diferents Arrees funcionals del pressupost
de despeses vigent, d’acord amb les propostes presentades pels ciutadans, i amb el
següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
1. Descripció

Euros

Pressupost.
9330062500 “Mobiliari esportiu”

21.041,13
euros

3420048910 Transferències pj. participatius UEF i CB

8.640,00
euros

3330022700 “Treballs realitzats per empreses”

17.424,00
euros

3420022710 “Treballs realitzats per empreses- formació”

3.466,13
euros

9330063700 Rehabilitació esports

19.381,21
euros

4220022700 Treballs realitzats per empreses

15.000,00
euros

3331148910 Transferències pj. participatius cultura

3.000,00
euros

3231148900 Altres transferències

12.047,53
euros

1. TOTAL DESPESES

Baixes en Aplicacions de despeses
Aplicació
Pressupostària
93300

2. Descripció

62900 Projectes participatius
0

100.000,00
euros

Euros
100.000,0
0 euros

1. TOTAL DESPESES

100.000,0
0 euros

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, 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 es presenten reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les”.

4.-ORDENANÇA MUNICIPAL TINENÇA ANIMALS PERILLOSOS.
El Sr. Batle llegeix les propostes i manifesta que es va passar aquesta
Ordenança als diferents grups municipals. Expressa que es penjarà a la web
municipal i al BOIB.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que els hi sembla bé i si sols es fa referència a
cans.
El Sr. Batle contesta que sí.
El Sr. Jaume Martí indica que aquest tema ha d’estar lo més regulat i controlat
possible.
El Sr. Gabriel Amengual exposa que pensava que aquest assumpte ja estava
regulat.
El Sr. Batle manifesta que fins aleshores es disposava d’un registre i ara es
comptarà a més amb la pertinent Ordenança.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
de la Corporació, en els termes següents:
“1.-Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
perillosos, que es dóna per reproduïda, tal com consta a l’expedient respectiu.
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.-ORDENANÇA FISCAL TAXA ATORGAMENT LLICÈNCIA TINENÇA
ANIMALS PERILLOSOS.
El Sr. Batle manifesta que es cobrarà una taxa de quinze euros per a
l’atorgament d’aquestes llicències.
El Sr. Jaume Martí expressa que aquest preu li sembla barat.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per vuit 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:
“PRIMER. Aprovar la imposició i ordenació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la Taxa per atorgament de llicència per a la tinença d'animals perillosos, en els
termes que consta en l’expedient i amb la redacció que es recull a continuació:
“ TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS
PERILLOSOS
Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 20 del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL, i amb la Llei
50/1999, de 23 de desembre, d’animals perillosos i el seu reglament desplegador aprovat pel
Reial Decret 287/2002, aquest Ajuntament estableix la Taxa per atorgament de llicència per a la
tinença d’animals perillosos, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen el que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004 i l’esmentada normativa.
Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa,
encaminada a verificar si les sol·licituds presentades pels subjectes passius per a l’obtenció o
renovació de la llicència per a la tinença d’animals perillosos compleixen els requisits
assenyalats en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, d’animals perillosos, en el seu reglament de
desplegament, el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, i en l’Ordenança municipal reguladora
de la tinença d’animals perillosos.
La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l’autoritat competent atenent criteris
objectius, bé d’ofici o bé després d’haver estat objecte d’una notificació o una denúncia, amb
l’informe previ d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent
autonòmica o municipal.
Article 3. Subjecte passiu
Tenen la condició de subjectes passius a efectes de la taxa aquelles persones propietàries o
posseïdores d'animals perillosos que estiguin al terme municipal, que sol·licitin, directament o a
través d’intermediaris, que es procedeixi a efectuar els tràmits administratius necessaris per a la
verificació de la documentació aportada amb la finalitat que els sigui concedit l’atorgament o la
renovació de la corresponent llicència.
Article 4. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada per la naturalesa dels
documents o expedients a tramitar, d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des de la seva iniciació fins a la seva resolució final, inclosa la
certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3. Les quotes resultants per aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50 per 100
quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que motivin
la meritació.
Article 5. Tarifa
La tarifa del tribut s’estableix en la quantia de 15,00 euros.
Article 6. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 7. Gestió
Les gestions municipals necessàries per a l’atorgament de la llicència per a la tinença d’animals
perillosos es duran a terme a les dependències municipals, d’acord amb l’article 4 de
l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals perillosos de l’Ajuntament de Santa
Maria del Camí.
Article 8. Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la
tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

Article 9. Declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Un cop presentada la documentació l’Administració
comprovarà l’autoliquidació i en guardarà còpia, amb justificant de recepció per part de
l’administrat, i entregarà a aquest dues còpies més, una per a ell i una altra per a l’entitat
bancària.
El termini d’ingrés en període voluntari de les quantitats liquidades serà de deu dies des de la
presentació de l’autoliquidació. En tot cas, tindrà caràcter obligatori l’acreditació del pagament
de la taxa per recollir la corresponent llicencia per a la tinença d’animals perillosos. Un cop
transcorregut el període voluntari d’ingrés es meritarà els recàrrecs assenyalats en l’article 27 de
la Llei general tributària (si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectua dins els tres, sis o
dotze mesos següents a la finalització del termini voluntari de presentació i ingrés, s’aplicarà un
recàrrec únic del 5, 10 o 15% respectivament amb exclusió de l’interès de demora i de les
sancions que, altrament, haurien pogut exigir-se. En cas de transcórrer un període superior a
dotze mesos, el recàrrec aplicable serà el 20%, amb inclusió dels interessos de demora. Aquests
recàrrecs seran compatibles amb el recàrrec de constrenyiment previst en l’article 28 de la
LGT). Sense perjudici de les actuacions administratives en matèria d’inspecció tributària.
L’ingrés s’haurà de realitzar en el compte bancari de titularitat de l’Ajuntament, a través dels
impresos d’autoliquidació facilitats per la Tresoreria de l’Ajuntament de Santa María del Camí.
Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 16 de la Llei 39/2015, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que no vinguin degudament
reintegrats, seran admesos provisionalment, però no se’ls podrà donar curs sense que s’esmeni
la deficiència. A aquest fi es requerirà l’interessat perquè en el termini de deu dies aboni les
quotes corresponents, amb l’advertiment que, transcorregut el dit termini sense que ho hagi
efectuat, els escrits es tindran per no presentats i s’arxivarà la sol·licitud.
Les certificacions o documents que expedeixi l’Administració municipal en virtut d’ofici de
jutjats o tribunals per a tota classe de plets, no s’entregaran ni remetran sense que prèviament
s’hagi satisfet la corresponent quota tributària.
Article 10. Infraccions i sancions
Tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que
hi corresponen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 191 i següents de la Llei
58/2003, general tributària.
Quant a infraccions i sancions per la no sol·licitud i obtenció de la corresponent llicència,
s’aplicarà el que disposa l’article 13 de la Llei 50/1999 i l’ordenança municipal reguladora de la
tinença dels animals perillosos.

Disposició transitòria
Les referències a l’articulat de la present ordenança s’han d’entendre sense perjudici que hagin
pogut ser modificades per una normativa posterior a la seva aprovació.
Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears”.

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”.

6.-ORDENANÇA MUNICIPAL EXPEDICIÓ TARGETES D’ARMES I DE
LA SEVA UTILITZACIÓ.
El Sr. Batle llegeix les propostes i manifesta que els acords són similars
als de l’Ordenança municipal de la tinença d’animals perillosos. Assenyala que
han de tenir regulat aquest tema.
El Sr. Andreu Jaume expressa que estan d’acord i que abans sols
entraven escopetes.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
de la Corporació, en els termes següents:
“1.-Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’expedició de targetes d’armes
i de la seva utilització, que es dóna per reproduïda, tal com consta a l’expedient respectiu.
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”.

7.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL EXPEDICIÓ DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS.
El Sr. Batle manifesta que s’ha fet una revisió d’aquestes tarifes. Exposa
que les principals que es modifiquen són, en primer lloc, les certificacions dels
informes del tècnic municipal degut sobretot al tema de les legalitzacions
d’obres; en segon lloc, les compulses, sobretot de cara als concursos o
oposicions que sortia molt car si es presentava molta documentació, fixant-se
ara un preu únic de deu euros i en tercer lloc, les còpies autoritzades
d’informes tècnics de la policia local de cara a la documentació que demanen
les companyies asseguradores en els supòsits d’accidents.
Segueix dient que el Sr. Gabriel Amengual havia demanat retirar la taxa de dos
euros per qualsevol classe d’instància, del punt 7.1.4.
El Sr. Gabriel Amengual diu que efectivament és així perquè aquesta taxa no
s’ha cobrat mai.
Posada a votació la proposta del Sr. Gabriel Amengual de llevar el punt
7.1.4 d’aquesta ordenança, és aprovada per unanimitat de la Corporació.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per vuit 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:
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
expedició documents, pel que fa a l’art. 7è en els termes que consta en l’expedient i amb
la redacció que es recull a continuació:
« Article 7è. Tarifa.
La tarifa a la qual es refereix l’art. 6è s’estructura en els següents epígrafs:
Epígraf 1r. Expedients Governatius.
1.-Per cada sol·licitud d’obra 2,00 €
2.-Per cada sol·licitud d’activitat 2,00 €
3.-Altes, baixes i rectificació del padró municipal d’habitants 2,00 €
4.-Justificació de recepció de sol·licitud de qualsevol classe o document substitutiu, per
cada una ..2,00 €
Epígraf 2n. Cementeri.
1.-Per cada sol·licitud de llicència d’embelliment de sepultura o traspàs de concessió
2,00 €
2.-Per cada llicència d’embelliment de sepultura 2,00 €
3.-Per cada títol de concessió o traspàs drets
funeraris sobre sepultures 6,00 €
Epígraf 3r. Certificacions.

1.-Per cada certificació expedida per Secretaria o Batlia sobre documents, dades o
informes assumptes municipals 10,00 €
2.-Per cada certificació d’informe emès pel tècnic municipal (antigüetat) 0,8% sobre el
valor d’edificació i un import mínim 300,00€
3.- Per cada certificació d’informe emès pel tècnic municipal (final d’obra) ....100,00 €
4.-Certificats residència per viatjar . 1,00 €
5.- Per cada compulsa Secretaria a instància de part . 2,00 €
Són gratuïtes les compulses de documents que els particulars han de presentar a
l’ajuntament a través del seu registre
6.-Certificat empadronament............................................................... . 2,00 €
7.- Per atorgament de targeta per a l’ús i la tinença d’armes de categoria 4ª. 20,00 €
Exemptes: Les certificacions per a efectes de Seguretat Social, Militars i les interessades
directament per autoritats civils i judicials.
Bonificacions: 100% sobre tarifa certificats residencia per viatjar (epígraf 3r. punt 4)
Epígraf 4t. Concessions, llicències I permisos.
1.-Llicències urbanístiques o pròrrogues, sobre taxa municipal 0,5% sobre taxa
municipal mínim 10,00€
2.-Per cada cartell concessió llicència 10’00 €
3.-Obertura d’establiments, sobre taxa municipal 0,5% sobre taxa municipal mínim
10,00€
4.-Per qualsevol altra classe de llicència o permís no ressenyat 2’00 €
Epígraf 5è. Fotocòpies.
1.-Per cada fotocòpia expedida per a informació dels interessats 0,15 €
Epígraf 6è. Contractació.
1.-Proposicions o pliques per optar a subhastes, concursos i altres procediments de
contractació 5,00 €
2.-Bastanteig de poders que han de surtir efecte a les dependències municipals 10,00 €
3.-Adjudicacions de subhastes, concursos i qualsevol altre procediment d’adjudicació de
contractes, sobre la rematada el 0,1%
Epígraf 7è. Traspassos propietats o concessions.
1.-Per cada traspàs o altes finques rústiques o urbanes 2,52 €
2.-Per cada traspàs llicència auto-turisme classe B 8,65 €
Epígraf 8è. Expedients Urbanístics.
1.-Tramitació d’expedients activitats classificades 30,00 €
2.-Tramitació expedients traspàs activitats 30,00 €
3.-Actes recepció obres 30,00 €
4.-Tramitació plans parcials, programes d’actuació urbanística, projectes d’urbanització,
plans especials, estudis de detall i qualsevol altre instrument urbanístic ............100,00 €

Epígraf 9è. Còpies autoritzades d’informes tècnics i croquis d’accidents de circulació
als interessats, a les companyies o entitats asseguradores, etc.
(els reportatge fotogràfics es subministren còpies en document de Word)
1.
2.
3.
4.
5.

Informes d’actuacions.................................................................35,00 €
Informe d’actuacions, amb reportatge fotogràfic.............................70,00 €
Informes per accident de trànsit...................................................50,00 €
Còpia de reportatge fotogràfic o croquis accident............................40,00 €
Informe complet (informe, croquis i reportatge fotogràfic)..............120,00 €

Epígraf 10è. Proves selectives
1. Per cada inscripció a les proves selectives de personal convocades per
l’Ajuntament i Patronat de la Residencia Cas Metge Rei 10,00 €
Epígraf 11è. Informació cartogràfica
1. Suport informàtic,
Per cada informació en suport informàtic o trames per e-mail, per cada
MB sense comprimir l’arxiu i en els formats DXF-DWG. Es computarà
com
a
mínim
un
MB...............
..................................................................8€.«

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”.

8.-ADHESIÓ CAMPANYA ESTRATÈGIA LOCAL PER LA IGUALTAT.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Margalida Bonet i aquesta exposa
que aquesta campanya és l’eina del Consell de Mallorca per ajudar als
Ajuntaments en polítiques d’igualtat i que a aquest Ajuntament ja es fan
tasques en aquest sentit.
El Sr. Andreu Jaume expressa que els hi sembla bé però que demanarien que
es fessin més coses que potenciïn l’igualtat.
El Sr. Gabriel Amengual assenyala que estan a favor i que com ja ha dit altres
vegades, s’ofereixen per ajudar en qualsevol cosa en aquest sentit.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat
de la Corporació, en els termes següents:

“Adherir-se a la Campanya d’Estratègia Local per la igualtat, del Consell de
Mallorca”.
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El Sr. Batle manifesta que aquesta moció no estava dins l’ordre del dia i
que la duen a Ple perquè pensen que les llibertats del poble no es poden
negar.
Posada a votació la introducció per urgència d’aquest punt dins l’ordre
del dia, d’acord amb el disposat a l’art. 82.2 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, és aprovada per vuit
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.
El Sr. Batle llegeix la moció. Manifesta que creuen que els pobles tenen
dret a decidir i que coartar-ho és un greuge a la democràcia.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que les lleis s’han de complir.
El Sr. Batle diu que sí.
El Sr. Andreu Jaume expressa que la Constitució s’ha de complir i que
s’ha de respectar la voluntat de tots i de decidir tots.
El Sr. Batle manifesta que està d’acord però que hi hauria d’haver
voluntat per modificar i permetre i cercar solucions polítiques.
El Sr. Andreu Jaume expressa que la solució política s’ha de cercar
complint les lleis.
El Sr. Jaume Martí exposa que és un tema complicat i que s’estan
basant en una Constitució obsoleta, desfasada. Assenyala que el govern
central vol Catalunya per unes coses i per altres no. Diu que si no hi hagués
hagut amenaces per part del govern central, hagués sortit “no”.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que el referèndum ha de ser legal i
demana al Sr. Jaume Martí si creu què la Constitució val per tenir un càrrec i
cobrar però no per complir-la.
El Sr. Jaume Martí contesta que ell parla com a Jaume Martí i que el PP
empra la Constitució com vol.
El Sr. Andreu Jaume diu que ell parla com a Andreu Jaume i com a
representant del seu partit.
El Sr. Batle manifesta que s’han de donar mecanismes perquè això es
pugui fer.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que aquests mecanismes però s’han de
donar.
El Sr. Batle manifesta que és veritat que hi ha moltes coses que es
poden modificar.
El Sr. Gabriel Amengual expressa que ell té molts arguments a favor
d’aquesta moció i que a molts de pobles no es farà per por.

Posada a votació la moció de referència, és aprovada per vuit 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, en
els termes següents:
“MOCIÓ EN DEFENSA
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Exposició de Motius:
Atès que després de més de cinc anys de conflicte territorial entre l’Estat espanyol i
Catalunya, en els quals una part important del poble de Catalunya ha mostrat, a través
de les mobilitzacions més massives viscudes a Europa en els darrers anys, i sempre de
forma escrupolosament pacífica i democràtica, la seva voluntat d’exercir el dret
d’autodeterminació.
El poble de Catalunya durant aquests darrers anys ha donat suport majoritari a través de
les eleccions a les forces partidàries del dret a decidir i, a través del seu parlament s’ha
reconegut reiteradament com a subjecte sobirà que pot exercir el dret
d’autodeterminació.
L’Estat espanyol no ha volgut entrar en un procés de negociació, i ha optat per
judicialitzar el conflicte en lloc de donar una resposta política al problema.
Les accions judicials empreses fins al moment (querelles per permetre debats, per
aprovar lleis, citacions a declarar per imprimir o difondre publicitat, prohibició d’actes
públics, tancament de webs...) no només amenacen la llibertat de les persones contra
que es dirigeixen sinó que atempten contra la democràcia en si mateixa perquè posen en
qüestió llibertats fonamentals com la d’expressió, de premsa, de reunió, de participació
política...
Per tot això, presentam al ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació, si procedeix, la
següent proposta d’ACORDS:
-Mostrar el compromís de Santa Maria del Camí amb al dret d’autodeterminació dels
pobles, i conseqüentment, donar suport al referèndum d’autodeterminació de Catalunya
que se celebrarà l’1 d’octubre.
-Mostrar la solidaritat amb totes aquelles persones assetjades judicialment a Catalunya
pel seu compromís amb la democràcia.
-Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya i a l’ACM (Associació Catalana de
Municipis”.
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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.
-PP: Quins objectius té el canvi circulatori als Hostals?
El Sr. Jaume Martí diu que ell ja va demanar que es pintàs un retxat groc
a la carretera i no s’ha fet.
El Sr. Batle manifesta que es pintarà i també al Carrer Costa i Llobera.
Igualment manifesta que els objectius són els de donar prioritat als vianants.
El Sr. Andreu Jaume demana si el departament de carreteres ha donat
permís.
El Sr. Batle contesta que sí.
El Sr. Andreu Jaume expressa que li sembla molt rar, ja que fa uns anys
vàreu dir que el departament de carreteres havia dit que no.
El Sr. Batle manifesta que hi ha hagut un canvi de tècnic.
El Sr. Andreu Jaume demana si s’han tengut en compte els informes de
la policia.
El Sr. Batle contesta que sí i que hi ha una gran demanda perquè es faci
una direcció única cap a Ca’n Franco. Assenyala que hi ha una planificació i
que sempre s’havien demanat semàfors.
El Sr. Andreu Jaume diu que ells no els havien demanat.
El Sr. Batle manifesta que s’havien demanat i que es pretén remodelar
tota aquesta zona.
-PP: Com estan els accessos de l’autopista cap el polígon?
El Sr. Batle manifesta que el tema està a Medi Ambient i que ha passat
tots els filtres. Assenyala que creu que abans de final d’any es començaran a
fer.
El Sr. Andreu Jaume indica que això donaria molt esponjament al trànsit.
El Sr. Batle manifesta que sí i que aquesta carretera té molt trànsit.
-PP: Com ha anat la reforma de la Plaça Nova per recollir l’aigua?
El Sr. Batle manifesta que no ha anat del tot bé i que s’ha de tenir en
compte que caigueren cinquanta litres d’aigua en mitja hora. Expressa que les
vora-vies es podrien pujar i tornar obrir el carrer per posar-hi una canonada
tipus Plaça Hostals.
-PP: Es va fer neta la vorera del C/ Coanegra. Sabíeu que molta brutor es tira a la
sèquia?
El Sr. Batle manifesta que no i que es tendrà en compte.
-PP: Al Camí de Coanegra, al de la Sèquia, al de Ca’n Franco hi ha moltes
bosses de fems.

El Sr. Batle manifesta que en són conscients i que s’està fent feina en
aquest tema.
La Sra. Mª Teresa Cañellas diu que és un femer.

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 quaranta minuts de dia
vint-i-u de setembre de dos mil desset; de totes les quals coses, com a
Secretària de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

