ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 19-09-2019.
REGIDORS ASSISTENTS:

Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sr. Miquel Niell Crespí.
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló.
Sra. Margalida Bonet Martorell.
Sra. Candela Atienza Ibarra.
Sr. Andreu Jaume Castañer.
Sr. Rafael Mesquida Oliver.
Sra. Mª Francisca Muñoz Pizá.
Sr. Matías Frau Coll.
Sra. Juana Mª Colom Coll.
Sr. Andrés Fernández Gervilla.
Sr. Juan Luís Rodríguez Recio.

A les dependències municipals de Ca S’Apotecari de Santa Maria del
Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores i cinc minuts de dia denou de
Setembre de dos mil denou, 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 de l’acta de la sessió anterior.
Ningú pren la paraula; per la qual cosa, posada a votació l’acta de la
sessió anterior, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors assistents.

2.-MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2019 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT
I CRÈDIT EXTRAORDINARI.
El Sr. Batle manifesta que abans de començar amb aquest punt vol
donar les gràcies a la Sra. Interventora per les explicacions que va donar a la
Comissió Informativa.
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Assenyala que a l’expedient hi consten els informes favorables de
Secretaria, Intervenció i Tresoreria i que l’informe d’Intervenció indica que
l’endeutament de la Corporació se situa en 0%, complint amb els requisits de la
normativa vigent; que la situació de tresoreria municipal, en aquests moments,
permet destinar 1.286.626,70 d’euros a despeses executades en el marc de les
modificacions de crèdit efectuades a través de la modalitat de crèdit
extraordinari o suplement de crèdit proposada dins aquest expedient i
finançada amb romanent de tresoreria per a despeses generals procedents de
la liquidació de l’exercici econòmic 2018 a diferents programes d’inversions en
el marc del Pressupost vigent per a 2019 i que amb la situació de tresoreria
existent se podran complir els terminis de pagaments fixats per la normativa
estatal en matèria de morositat, assenyalant que fins a la data, els terminis de
pagaments globals de la Corporació són inferiors als trenta dies fixats per la
normativa vigent i s’han efectuat les remissions al Ministeri d’Hisenda en el
marc de l’obligació de subministrament d’informació relativa a les execucions
pressupostàries trimestrals i anuals, morositat, període mig de pagament a
proveïdors, actualització de dades d’endeutament, tant per l’Ajuntament com
per la Residència de Cas Metge Rei.
Continua dient el Sr. Batle que aquesta modificació de crèdits es fa amb
una reserva de doblers que prové del romanent de l’exercici 2018 i que són
doblers propis i subvencions. Afegeix que a la modificació hi ha una partida de
no disponibilitat degut a un nou Decret estatal, el 10/2019, que diu que s’han de
reservar.
El Sr. Batle manifesta que hi ha unes partides de personal on es poden
posar doblers.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que això es va dir a la comissió
informativa per subvencions que tenim concedides.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que van estar presents a la comissió
informativa i que tots els dubtes tècnics que tenien, es varen contestar pels
tècnics.
El Sr. Batle manifesta que efectivament abans d’un ple hi ha una
comissió informativa on les tècniques aclareixen els dubtes.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres aprova les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la
Amodalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per inversions financerament
sostenibles en el marc del Reial Decret Llei 18/2019, despeses de personal per
revaloritzacions en matèria de retribucions personal, actuacions pel Centre de dia, i
crèdits de no disponibilitat pel Pla econòmic financer any 2018, amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria per a despeses generals, resultant de la liquidació de l’exercici
anterior, 2018.
Altes en Aplicacions de Despeses
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A Aplicació
Descripció

Euros

01.15320.63700

Rehabilitació integral viari casc antic F-1

197.624,17

01.33210.62711

Millora accessibilitat a la Biblioteca

78.551,28

01.15320.63710

Rehabilitació integral viari casc antic F-2

242.594,35

01.13300.62100

Adquisició finca per ús municipal

56.000,00

01.15320.61900

Places, carrers i camins

50.000,00

01.33600.62200

Reforma edifici municipal

90.700,00

01.93300.62200

Edifici Centre de dia

127.500,00

01.23100.62400

Cotxe transport usuaris Centre de dia

37.000,00

01.15320.61910

Places, carrers i camins pel Pla financer de 2018 de no 274.156,90
disponibilitat

01.13200.12100

Retribucions complementaries

10.000,00

01.13200.16000

Quotes socials

3.500,00

01.92000.13100

Despeses personal laboral

77.000,00

01.92000.15000

Complements personal

5.000,00

01.92000.16000

Quotes socials

27.000,00

01.23100.13100

Retribucions personal laboral serveis socials

10.000,00

P Pressupostària

1.286.626,7

TOTAL DESPESES

Altes en Concepte d’Ingressos
Concepte
870.00

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.286.626,7
TOTAL INGRESSOS

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

Consignació
inicial
Increm/dism Consignacio
definitiva

Despesa de personal
1

2.552.649,59

132.500,00

2.685.149,59

2

Despesa corrents en béns
i serveis
1.951.408,97

0,00

1.951.408,97

3

Despesa financera

0,00

0,00

0,00

4

Transferències corrents

415.915,94

0,00

415.915,94

Inversions reals
6

1.154.126,70
1.851.030,32

696.903,62

7

Transferències de capital 0,00

0,00

0,00

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

TOTAL DESPESES

5.616.878,12

1.286.626,7 6.903.504,82

Pressupost d’Ingressos
Ingressos DENOMINACIÓ
CAPITOL

Consignació
inicial

Increm/dism Consignacio
definitiva

1

Impostos directes

2.241.548,33

0,00

2.241.548,33

2

Impostos indirectes

141.799,00

0,00

141.799,00

3

Taxes i altres ingressos 1.497.400,45

0,00

1.497.400,45

4

Transferències corrents 1.736.130,34

0,00

1.736.130,34

5

Ingressos patrimonials 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Alienació d’inversions 0,00
reals
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7

Transferències de capi- 0,00
tal

0,00

0,00

0,00
8

Actius financers

9

Passius financers

1.286.626,7 1.286.626,7
0,00

TOTAL INGRESSOS 5.616.878,12

0,00

0,00

1.286.626,7 6.903.504,82

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB, per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per a resoldre-les.
Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient”.

3.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST BÉNS IMMOBLES.
El Sr. Batle manifesta que en aquest assumpte hi ha dos punts, un no
molt agradable ja que es veuen obligats a augmentar el tipus d’aquest impost.
Diu que l’Estat marca un mínim del 0’40, que ara tenen el 0’427 i la proposta és
d’augmentar-lo al 0’45. Expressa que els municipis dels voltants el tenen
semblant i que si poden demostrar davant el Ministeri d’Hisenda que tenen mes
doblers que l’any passat, podran contractar mes gent i donar mes serveis.
Continua dient que dins aquesta mateixa normativa proposen incloure
una bonificació del 10 per cent de la quota íntegra de l'impost per a aquelles
persones que obtenguin la llicència municipal i que instal·lin en les seves
vivendes individuals sistemes de producció d'energia solar fotovoltaica.
L'esmentada bonificació tendrà una durada de cinc anys a partir de
l'exercici següent de la seva instal·lació i no serà d'aplicació a les noves
construccions que de conformitat amb la normativa aplicable hauran d'efectuar
de manera obligatòria aquestes instal·lacions.
Assenyala que d’aquesta manera, s’incentiva l’energia neta amb plaques
solars al temps que suposa un benefici en contra del canvi climàtic i ens situa
com a municipi capdavanter en aquesta matèria.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el tema de la bonificació els hi
sembla molt interessant, no així la puja de l’impost. Demana si no hi ha altra
manera de contractar mes gent.
El Sr. Batle manifesta que per desgràcia no, que l’impost de béns
immobles és un impost segur mentres que els altres són mes fluctuables.
El Sr. Andreu Jaume demana si no es podria emprar el romanent de
tresoreria.
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El Sr. Batle contesta que no, que el Decret 10/2019 assenyala que sols
pot ser per inversions sostenibles.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que estan d’acord amb aquesta
pujada per tenir bons serveis i que no sembla una pujada significativa, en tot
cas, una pujada per tenir mes persones al servei de la ciutadania.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres aprova les següents propostes:
“PRIMER.-Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre bens immobles (IBI), en els termes i amb la redacció que es recull a continuació:
<<Art. 2n
1.El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de
naturalesa urbana queda fixat en el 0'45%.
Art. 3. Bonificacions
3.3 Tendrà dret a una bonificació del 10 per cent de la quota íntegra de l'impost
aquells subjectes passius que obtenguin la llicencia municipal i que instal·lin en les
seves vivendes individuals sistemes de producció d'energia solar fotovoltaica.
L'esmentada bonificació tendrà una durada de cinc anys a partir de l'exercici
següent de la seva instal·lació i no serà d'aplicació a les noves construccions que de
conformitat amb la normativa aplicable hauran d'efectuar de manera obligatòria
aquestes instal·lacions.
Per a obtenir i gaudir de l'esmentat benefici fiscal, que sempre serà rogat, a
instància de part i sense efectes retroactius, hauran de complir-se els següents requisits i
aportar la documentació que es detalla a continuació:
a) Factura detallada de la instal·lació.
b) Certificat d'homologació de la instal·lació emès per l'Administració
competent.
c) Certificat, signat pel tècnic competent i visat pel seu respectiu col·legi
professional, on quedi reflectit que la instal·lació no es obligatòria d'acord amb la
normativa específica en la matèria.
d) Llicència municipal per a la seva instal·lació.
En cas d’obtenir-se l’esmentada bonificació, aquesta s’aplicarà a partir de l’any
següent al de la seva sol·licitud>>.
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”.
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4.-CONVENI BIBLIOTEQUES.
El Sr. Batle manifesta que la biblioteca del municipi forma part de la
xarxa de biblioteques públiques. Expressa que és necessari signar aquest
conveni per poder optar a subvencions i continuar dins la xarxa de biblioteques.
El Sr. Andreu Jaume demana si és un conveni marc, contestant el Sr.
Batle que sí i cedint a continuación la paraula a la Sra. Magdalena Crespí,
regidora de Cultura i Educación de l’Ajuntament.
La Sra. Magdalena Crespí ratifica les paraules del Sr. Batle i expressa
que s’ha de signar per poder continuar estant dins la xarxa de biblioteques.
Assenyala que estant dins la xarxa, el Consell de Mallorca dóna ajudes en
qüestió de material i d’informàtica, aportant l’Ajuntament tan sols al voltant d’un
deu per cent dels fons bibliogràfics.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres aprova les següents propostes:
“Aprovar el Conveni amb el Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament
i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi, tal com consta al respectiu
expedient”.

5.-FIXACIÓ FESTES LOCALS 2020.
El Sr. Batle llegeix les propostes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que són les adequades per seguir la
tradició.
El Sr. Juan Luís Rodríguez proposa que enlloc del Firó la festa sigui dia
14 d’abril, proclamació de la República.
Posada a votació en primer lloc la proposta del Sr. Juan Luís Rodríguez
de substituir com a festa local per a 2020 el dia del Firó per dia 14 d’abril,
proclamació de la República; és rebutjada per dotze vots en contra,
corresponents als regidors de MÉS, PP i PSOE-PSIB i un vot a favor del
regidor de APSM.
Posat a votació a continuació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la
Corporació per dotze vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PP i
PSOE-PSIB i un vot en contra, corresponent al regidor de APSM aprova les
següents propostes:
“Vist el calendari laboral per a 2020, remès per la Conselleria de Treball, Comerç
i Indústria del Govern de les Illes Balears en escrit donat d’entrada en data 30-05-2019,
nº 1536; d’acord amb l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de Juliol de regulació
de jornades, hores extraordinàries i descansos, es proposa l’adopció dels següents
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acords:
1.-Fixar com a dies festius d’aquest municipi per a 2020 les següents dates:
-Dia 27 d’Abril (Es Firó).
-Dia 20 de Juliol (Santa Margalida).
2.-Remetre certificat d’aquests acords a la Direcció General de Treball,
Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del
Govern de les Illes Balears”.

6.-PLA ACCIÓ ENERGIA SOSTENIBLE I CLIMA.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Margalida Bonet, regidora de Medi
Ambient, i aquesta expressa que es varen adherir al Pacte de Batles per a
l’energia sostenible i el clima el mes de març. Diu que des del mes de març fins
aleshores, han fet un pla d’acció per devallar un 40% les emissions
contaminants i s’ha fet un estudi en profunditat de tot el que és millorable.
Continua dient que és necessari aprovar aquest Pla per pode’l implantar
i demanar subvencions.
El Sr. Andreu Jaume indica que els hi sembla interessant però que
aquest Pla se’ls hi va remetre ahir i no han tengut temps de profunditzar en el
mateix. Assenyala que estan d’acord amb el mateix pel que fa a les emissions
però que en relació al tema de l’aigua, troben a mancar mesures.
El Sr. Batle manifesta que es tracta d’un pla viu i que per poder tenir
subvencions, s’ha d’aprovar el mateix en primer lloc.
El Sr. Andreu Jaume expressa que a la pàgina deu del pla hi ha un error
en relació a la població.
La Sra. Margalida Bonet indica que avui mateix els han enviat una
correcció de dades i que potser que hi entri això.
El Sr. Andreu Jaume exposa que els hi sembla un poc imprudent aprovar
aquest pla sense haver tengut temps d’analitzar-lo en profunditat.
La Sra. Margalida Bonet expressa que es tracta d’un tema de terminis.
El Sr. Batle manifesta que s’hauria d’aprovar i que si després veuen que
s’ha de modificar qualque cosa, es modifica.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que no pot donar cap opinió
tècnica però que vol saber qui l’ha pagat.
La Sra. Margalida Bonet explica que s’ha pagat amb una subvenció del
Consell de Mallorca.
El Sr. Batle manifesta que si fa falta un ple extraordinari per modificar-lo,
el feran.
Posat a votació a continuació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la
Corporació per vuit vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PSOEPSIB i APSM i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP aprova la
següent proposta:
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“Aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima tal com consta al
respectiu expedient”.

MOCIONS PER URGÈNCIA
El Sr. Batle manifesta que hi ha dues mocions que no es pogueren dur a
la Comissió Informativa per raó de temps i que es presenten per urgència.
Assenyala que la primera fa referència a una proposta presentada per
APSM relativa al canvi climàtic, que entra per aquesta via degut a la
manifestació sobre el canvi climàtic de finals de mes.
Posada en primer lloc a votació la declaració d’urgència d’aquest
assumpte, conforme determina 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
unanimitat de la Corporació.

1.-MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Juan Luís Rodríguez i aquest exposa
que proposa aquesta moció degut a què la propera setmana està prevista una
mobilització a tot l’Estat pel canvi climàtic i s’ha de reconèixer que existeix
aquesta situació d’emergència climàtica a nivell mundial. Assenyala que els
punts en els què incideix la moció són:
-Incorporar i desplegar de manera immediata la nova Llei 10/2019 de
canvi climàtic i transició energètica.
-Establir els compromisos polítics, les normatives i els recursos
necessaris per garantir la reducció dels GEH.
-Abandonar l’ús dels combustibles fòssils i usar fonts d’energia 100%
renovables de manera urgent i prioritària.
-Avançar cap a una economia local i de proximitat que impulsi la
sobirania alimentària, la silvicultura, l’agricultura i la ramaderia ecològica i de
proximitat.
-Iniciar l’adaptació necessària dels recursos municipals per frenar les
conseqüències de la crisi climàtica.
-La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars
fonamentals de totes les mesures que s’apliquin en aquesta transició.
-Comprometre’s l’Ajuntament a establir converses per rebre
assessorament i concretar les mesures que es posaran en pràctica i a valorar i
avaluar el procés semestralment per observar els avenços assolits.
El Sr. Batle manifesta que ells estan totalment d’acord amb aquestes
mesures i amb tot el que signifiqui lluitar contra el canvi climàtic.
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El Sr. Andreu Jaume expressa que a ell també li sembla be tot el que
sigui lluitar en contra del canvi climàtic però que no veuen tant clar parlar de
sobirania alimentària, d’altres regions.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que es tracta d’una moció
reivindicativa.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per vuit vots a
favor, corresponents als regidors de MÉS, PSOE-PSIB i APSM i cinc
abstencions, corresponents als regidors del PP, amb el següent contingut
literal:
“Juan Luis Rodríguez Recio, portaveu del Grup Municipal de Alternativa per Santa
Maria, que recull la petició de les organitzacions Amics de la Terra Mallorca, Attac,
Confederació General del Treball (CGT Illes Balears), Entrepobles, Extinction
Rebellion, Greenpeace, GOB-Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa,
Joventut pel Clima -Fridays for Future Mallorca, Moviment Ecolocal Mallorquí -MEM,
Plataforma Antiautopista, Som Sindicalistes, STEI Intersindical, Ensenyants Solidaris i
Terraferida, membres de l’Aliança per l’Emergència Climàtica presenta, per al seu
debat i, si s’escau, aprovació, a la propera sessió ordinària del Ple la següent
MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
L'Ajuntament de Santa Maria del Camí reconeix que el planeta, així com els éssers vius
i els ecosistemes, es troben en greu perill. Prova d'això són els recents informes sobre
l'estat de la biodiversitat de l’Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) i de l'escalfament global d’1,5ºC de
I’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), els quals alerten d'un rumb que
porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan
amenaçades per l'activitat humana. També s'està al límit del punt de no retorn pel que fa
al canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort
de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles
per a la vida a la Terra, ateses les complexes interrelacions ecosistèmiques.
En aquest sentit, acceptem com a fets vertaders l’existència de la crisi climàtica i la
gravetat de la situació. Admetre les evidències científiques i també el necessari procés
de reducció de les emissions que es proposa és l'única manera d’assegurar un futur per
al municipi. La ciutadania ha d'entendre la urgència i la irreversibilitat d'aquesta lluita.
L'Ajuntament de Santa Maria del Camí pot tenir un paper clau en la formació,
l’educació i la informació sobre el necessari fre a les emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH). A més, és vital que dugui a terme una adaptació a les conseqüències
de l'increment de la temperatura global.
Declarar l'emergència climàtica requereix l’assumpció de compromisos polítics reals i
vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, i l’assignació dels recursos necessaris
per fer front a aquesta crisi. És imprescindible aplicar un full de ruta vinculant, capaç de
garantir les necessàries reduccions anuals de gasos d'efecte hivernacle, l’abandó dels
combustibles fòssils, l’opció per una energia 100% renovable i la reducció a zero de les
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emissions netes de carboni, com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, d’acord
amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per limitar l'augment de les temperatures
globals a un màxim d’1,5ºC. L’estat d'emergència implica redirigir tots els recursos dels
ajuntaments per encarar la crisi climàtica i els problemes associats que comporta.
Entre aquests problemes no és una qüestió menor la necessitat de planificar un escenari
econòmic de post-creixement. La vida econòmica del municipi no pot fonamentar-se en
un creixement econòmic il·limitat que continua i amb la depredació de recursos limitats
en un planeta finit i en un increment constant del consum d’energia que compromet
greument el futur de la civilització humana i la vida en el planeta.
La declaració d'emergència climàtica suposa encetar un procés d'educació, formació i
conscienciació de tota la població i fer veure la realitat de la crisi ecològica i l'enorme
canvi que és necessari per frenar l'emergència climàtica. Davant aquesta situació,
l'Ajuntament es compromet a iniciar l’esmentat procés de transformació social i
assegurar la plena consecució dels següents objectius generals.

Pels motius exposats, es proposen els següents ACORDS:
1. Incorporar i desplegar de manera immediata la nova Llei 10/2019, de 22 de febrer, de
canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 81 de 2019).
2. Establir els compromisos polítics, les normatives i els recursos necessaris per garantir
la reducció dels GEH (gasos d’efecte d’hivernacle), amb l’objectiu d’arribar al balanç
zero net no més tard de 2040, si pot ser abans de 2035, i la reducció a l’any 2030 del
65% d’emissions d’aquests gasos respecte a les de 1990; així com per aturar la pèrdua
de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes, com a única resposta possible per evitar el
col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.
L’ordenació i gestió del territori és una de les principals competències municipals. En
aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a revisar i actualitzar el seu planejament
urbanístic amb criteris de sostenibilitat ambiental i reducció dels consums d’energia i
territori.
3. Abandonar l’ús dels combustibles fòssils i usar fonts d’energia 100% renovables de
manera urgent i prioritària. Per això, els governs municipals han d'estudiar com
aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris per a: frenar noves
infraestructures associades a l’ús de combustibles fòssils; aconseguir el ple autoconsum
elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible com més aviat millor; crear espais
per als vianants; fomentar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport no
contaminants i el transport públic col·lectiu; reduir la demanda d'energia fins a nivells
de consum sostenibles; promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les
instal·lacions renovables; crear espais educatius i informar la població de l'emergència
climàtica; assolir una política de residus zero; evitar que la municipalitat treballi amb
bancs que financen projectes basats en l’ús de combustibles fòssils, etc.
L’Ajuntament ha de gestionar amb cura els espais públics municipals i aplicar una
política d’ordenació del territori que tengui cura activa del sòl rústic, n’eviti la
contaminació i la degradació i procuri la recuperació de la terra fèrtil, el manteniment i
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recuperació de la superfície forestal i les pastures i el fre de l’erosió.
L’Ajuntament ha de vetllar per recuperar els aqüífers, evitar-ne la contaminació i la
sobreexplotació, i impulsar una política de gestió intel·ligent del territori que pot
incloure ajudes i beneficis fiscals per als projectes que abordin la regeneració rural i
ecològica, la recuperació dels usos agraris sostenibles i totes les activitats humanes que
desenvolupin funcions que puguin ajudar a la mitigació del canvi climàtic.
4. Cal avançar cap a una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania
alimentària, la silvicultura, l’agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat per
poder assolir el més aviat possible un subministrament agroecològic complet en els
serveis alimentaris de titularitat o gestió municipal i propiciar la seva extensió a la resta
de la població.
5. Iniciar l’adaptació necessària dels recursos municipals per frenar les conseqüències
de la crisi climàtica que ja es poden observar (increment de la temperatura global,
onades de calor, irregularitat de les precipitacions, augment del nivell de la mar) en el
context d’un territori limitat com són les nostres illes.
6. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les
mesures que s'apliquin en aquesta transició. Per tant, cal establir mecanismes ciutadans
de presa de decisions, de caràcter vinculant, amb competències en matèria de vigilància,
seguiment i control de les mesures adoptades.
Així mateix, l’establiment d’aquests mecanismes de control i mesures ha de contemplar
una convivència harmònica i respectuosa amb els ecosistemes del territori.
De la mateixa manera, l’Administració municipal ha de vetllar per la revisió i
transformació, dins de les seves possibilitats i competències, de les actuals relacions de
producció de béns i serveis, que converteixen la vida humana en mercaderia i degraden
el tracte amb els visitants.
Per això caldrà establir indicadors per tal que els objectius siguin en tot moment
verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquests mecanismes situïn en
primer terme evitar qualsevol tipus d’explotació de l’ésser humà per l’ésser humà,
revisant i transformant el sistema actual; així com la visió de gènere i la d'altres
col·lectius vulnerables.
7. L’Ajuntament es compromet a establir converses per rebre assessorament i concretar
les mesures que es posaran en pràctica i a valorar i avaluar el procés semestralment per
observar els avenços assolits”.
A continuació el Sr. Batle manifesta que l’altra Moció que es presenta fa
referència a les ingerències que hi ha hagut dins el món educatiu.
Posada en primer lloc a votació la declaració d’urgència d’aquest
assumpte, conforme determina 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
unanimitat de la Corporació.
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2.-MOCIÓ SUPORT CENTRES EDUCATIUS I REBUIG TOTAL
INGERÈNCIA DE VOX.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Magdalena Crespí, regidora de
Cultura i Educació i aquesta exposa que es tracta d’una moció de suport a tota
la comunitat educativa i a la del municipi, llegint-la tot seguit.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que els hi sembla be i que el rebuig per
la seva part és cap a les ingerències de qualsevol partit.
La Sra. Magdalena Crespí exposa que hi estan d’acord però que qui ho
ha fet ha estat el partit de VOX.
El Sr. Juan Luís Rodríguez diu que dóna tot el seu suport a aquesta
Moció.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat del
Ple de la Corporació, amb el següent contingut literal:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER SANTA MARIA DE SUPORT ALS
CENTRES EDUCATIUS I DE REBUIG TOTAL A LA INGERÈNCIA DE VOX
MÉS PER SANTA MARIA insta al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a
rebutjar totalment la ingerència de VOX als centres educatius i manifesta, així mateix,
la repulsa contra aquest tipus d’accions inquisitorials que no tenen altre objectiu que
provocar el malestar a les escoles i entre el professorat.
Per això, manifesta el suport total i el respecte a la bona feina i al compromís dels
professionals de l’educació en general i especialment a tota la comunitat educativa del
nostre municipi, que és un pilar fonamental del nostre poble i compte amb la nostra
plena confiança”.

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.
-PP: Es demana quan sortiran les places de policia.
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El Sr. Batle manifesta que avui en Junta de Govern Local s’ha aprovat
l’oferta pública de col·locació, que aquesta s’ha d’anunciar al BOIB i després es
podran aprovar les Bases de la convocatòria.
-PP: Es demana per les obres de la Plaça Hostals.
El Sr. Batle manifesta que s’estan acabant i que duen un mes de retràs
atès que la normativa estableix que a una determinada temperatura, els
treballadors s’han d’aturar.
El Sr. Andreu Jaume demana per les faroles.
El Sr. Batle manifesta que es va fer un estudi de lluminositat a aquesta
plaça i es va veure que n’hi havia que no complien. Expressa que aquestes no
es poden adaptar a les LEDS.
-PP: Es demana per la implantació de la targeta al punt verd.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Margalida Bonet, regidora de Medi
Ambient, i aquesta indica que s’està fent el padró i les targes estan preparades.
Diu que en una setmana estarà tot, que la gent del municipi de fora vila vendrà
a l’Ajuntament, es comprovarà que estigui al padró i es signarà un document.
El Sr. Rafael Mesquida demana si s’informarà als veïnats.
El Sr. Batle contesta que sí.
-PP: Es demana pels aparcaments regulats.
El Sr. Batle manifesta que s’hi està fent feina i que aprofitant que
l’empresa vé a pintar als Hostals els càrregues i descàrregues, dilluns es
pintarà una zona blava de manera provisional. Expressa que quan entri en
funcionament la zona blava, serà de les 9 a les 13 hores i de les 16 a les 20
hores i que es tendrà una hora gratuïta d’aparcament. Expressa també que els
discs encara no han arribat.
-PP: Es demana per la neteja dels carrers.
El Sr. Andreu Jaume exposa que aquest estiu s’ha vist clarament que si
be hi ha unes persones que agranen els carrers, altres no ho fan.
El Sr. Batle manifesta que hi ha hagut moltes queixes en quan a la feina
d’aquesta remesa de persones contractades a través del SOIB i per tant
subvencionades. Assenyala que han enviat escrits i queixes al SOIB perquè no
han donat el rendiment que s’esperava.
El Sr. Andreu Jaume diu que per exemple a altres empreses municipals
hi ha un control, se’ls dóna uns carrers a netejar a cadascun dels treballadors.
El Sr. Batle manifesta que el control el porta a terme el cap de la brigada
d’obres i que s’ha vist que aquest programa del SOIB no funciona. Diu que
demanaren una revisió i que hi ha d’haver uns criteris de selecció.
El Sr. Andreu Jaume indica que aquest estiu ha estat espantós.
El Sr. Batle assenyala que sí i que s’ha demanat una revisió.
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El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que ell també ha rebut queixes.
Assenyala que aquestes persones venen a través d’un conveni especial i no
són responsables. Diu que estan en una situació greu de marginació i que per
norma la ciutadania està en contra de la gent de fora.
El Sr. Andreu Jaume expressa que no parlen d’això.
El Sr. Batle manifesta que es tracta d’un programa molt especial i que
s’ha d’intentar tenir cura.
El Sr. Andreu Jaume indica que efectivament es tracta d’un programa
especial però que els treballadors també han de posar alguna cosa de la seva
part, a l’igual que els veïnats han de procurar no embrutar.
-PP: Es demana si es pot ajudar al personal de l’Ajuntament que tengui família
nombrosa, monoparental etc.
El Sr. Batle demana si sols a ells i manifesta que hi ha diferents
bonificacions a les Ordenances.
-APSM: Es demana per la parcel·la de devora el col·legi públic.
El Sr. Batle manifesta que s’ha comprat aquesta parcel·la de devora el
col·legi públic per a la seva ampliació.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si el preu de compravenda s’ha
convengut només amb el propietari.
El Sr. Batle contesta que no, que sempre hi ha una taxació oficial.

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 de dia denou de
Setembre de dos mil denou; de totes les quals coses, com a Secretària de la
Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA
Sgt: Lourdes Dols Salas.
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