
ACTA     DE     LA     SESSIÓ     ORDINÀRIA     CELEBRADA     PER     L'AJUNTAMENT     EN   
PLE     DIA      20-09-2012.  

REGIDORS     ASSISTENTS:   Sra. Mª  Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sr. Antoni Jaume Capó.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.
Sra. Antònia Mª Estarellas Torrens.
Sr. Andrés Jaume Castañer.
Sr. José Serra Matas.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sra. Ana Mª Coll de Oleza.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, 
a les vint-i-una hores de dia vint de setembre de dos mil dotze, es constitueix 
l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència de la Batlessa, Sra. Mª Rosa M. Vich 
Vich, 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. Nicoleta Cazacu Cazacu.

La Sra. Batlessa obre la sessió i tot seguit hom passa a examinar les 
qüestions incloses a l’ordre del dia.

1.-APROVACIÓ     ACTA     SESSIÓ     ANTERIOR.  

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que no ha rebut l’acta d’aquesta 
sessió. La Secretària exposa que la mateixa es va enviar el mes de juliol. 
S’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia i dur-lo a un altre plenari, 
reenviant l’acta.

2.-ORDENANÇA     MUNICIPAL     REGULADORA     DE     L  ’  ÚS     DE     LA     VIA   
PÚBLICA     AMB     TAULES,     CADIRES,     MOBILIARI     I     MERCADERIES.  

La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Guillem Ramis i aquest exposa 
que aquesta ordenança ve a omplir un buit que tenien al municipi. Diu que amb 
la mateixa es pretén regular i reglamentar i que es tracta d’una ordenança que 
s’ha feta seguint el model dels pobles veïnats. Assenyala que no es tracta de 
perseguir ningú, tan sols reglamentar i que la mateixa és bastant flexible.

La Sra. Batlessa llegeix les propostes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que com a grup estan d’acord en 



què ha d’existir una ordenança reguladora però que hi ha coses a dir. Així, 
indica que l’horari d’estiu que es proposa fins a les dotze, sobretot els caps de 
setmana, sembla molt poc flexible i que la taxa pels velladors és bastant 
elevada.

El Sr. Guillem Ramis expressa que quan es posa un horari és perquè el 
mateix ha d’existir i que si la gent no molesta, entén que no s’ha de perseguir 
ningú però que també hi podria haver escàndols i que li sembla bé fixar un 
horari.

La Sra. Batlessa expressa que aquesta ordenança surt de queixes dels 
veïnats i que s’intenta conciliar l’oci amb el descans dels veïnats. Manifesta que 
presentaren l’ordenança als comerciants i que de totes maneres, s’estableix un 
període per presentar al.legacions.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM i PSIB-PSOE i sis 
abstencions, corresponents al PP, l’aprova en els termes següents:

“1.-Aprovar  inicialment  L’Ordenança  Municipal  reguladora  de  l’ús  de  la  via 
pública amb la instal.lació de taules, cadires,  mobiliari  i  mercaderies,  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  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'aquesta Ordenança a la 
Conselleria  d’Interior  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”.   

3.-  IMPOSICIÓ     I     ORDENACIÓ     TAXA     PER     LA     UTILITZACIÓ     PRIVATIVA   
O     APROFITAMENT     ESPECIAL     D  ’  EDIFICIS     O     DEPENDÈNCIES   
MUNICIPALS     PER     A     LA     CELEBRACIÓ     DE     NOCES     CIVILS.  

La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Antoni Jaume, regidor delegat 
d’hisenda i aquest manifesta que es tracta d’una taxa que grava l’ús de la sala 
de plens o altres dependències municipals per a la celebració de noces civils i 
que la taxa que s’imposa és la de 150 €, amb una bonificació del 80% pels 
empadronats a Santa Maria del Camí.

La Sra Batlessa expressa que no es concreta sinó que fa referència a 



totes les dependències municipals on s’hi puguin celebrar noces civils, referint-
se a continuació al contingut de l’ordenança i a les propostes.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que estan d’acord perquè l’ús 
comporta un cost i tots saben com està la situació econòmica. Assenyala que 
s’hauria d’estudiar aplicar una bonificació d’un 100% per a la gent amb 
recursos escassos.

El Sr. Antoni Jaume expressa que s’hauria de demanar un informe 
social.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació 
l’aprova per unanimitat dels seus membres en els termes següents:

“PRIMER. Imposar i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la 

utilitzacio privativa o aprofitament especial d’edificis o dependencies municipals per a 

la celebracio de noces civils, en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció 

que es recull a continuació:

“TAXA  PER  LA  UTILIZACIÓ  PRIVATIVA  O  APROFITAMENT 
ESPECIAL  D’EDIFICIS  O  DEPENDÈNCIES  MUNICIPALS   PER  A  LA 
CELEBRACIÓ DE NOCES CIVILS.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 15 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  aquest  Ajuntament  estableix  la  Taxa  per  la  utilització  privativa  o 
aprofitament  especial  d'edificis  o dependències  municipals  de l'Ajuntament  de Santa 
Maria del Cami, per a la celebració de noces civils la regulació general de les quals es 
troba en els articles 20 al 27 i 57 del citat text legal.
Article 1.- Fet imposable. 

Constitueix  el  fet  imposable  de  la  present  taxa  la  utilització  privativa  o 
l'aprofitament especial del  Saló de Plens de l'Ajuntament de Santa Maria del Cami, per 
a la celebració de noces civils. 
Article 2.- Subjectes passius. 

Són subjectes passius de la present taxa les persones naturals o jurídiques, així 
com les  entitats  al  fet  que  es  refereix  l'article  35.4  de  la  Llei  58  /2003,  de  17  de 
desembre, General Tributària: 

a) Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment les dependències municipals 
en benefici particular amb motiu de la celebració de noces civils.

b) Que sol·licitin la utilització d'aquestes dependències municipals, amb motiu 
de la celebració de noces civils
Article 3.- Responsables. 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 
persones físiques i  jurídiques al  fet  que es refereixen els  articles  41 i  42 de la Llei 
General Tributària. 
Article 4.- Quota. 

La quota tributària consistirà en la quantitat resultant d'aplicar la següent tarifa: 
Per noces celebrades en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Santa Maria del 

Camí: 150 euros.
Les  persones  empadronades  al  municipi  de  Santa  Maria  del  Cami,  gaudiran 

d’una bonificació del 80% aplicada damunt l’import de la tarifa  abans assenyalada.
Article 5.- Meritació. 



Aquesta taxa es reportarà al  moment de la sol·licitud de la celebració d'unes 
noces civils a l'Ajuntament de Santa Maria del Cami. Si amb posterioritat al pagament 
de la liquidació o una vegada iniciat l'expedient conforme a l'apartat anterior, l'acte de la 
celebració en si del matrimoni no arribés a celebrar-se, es retornarà al subjecte passiu el 
50 per 100 de la quantia de la taxa pagada, previa sol.licitud de l’interessat.
Article 6.- Ingrés.

Els  subjectes  passius  d'aquesta  taxa  estan  obligats  a  ingressar  el  seu  import 
prèviament a la prestació del servei. 
Article 7.- Infraccions i sancions.

En  tot  el  relatiu  a  la  qualificació  d'infraccions  tributàries,  així  com  de  les 
sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en la 
Llei General Tributària i normativa que la desenvolupi. 
DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà vigent fins a la seva modificació o 
derogació expressa”.

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.

QUART. Facultar  a  la  Batlessa  –  Presidenta  per  subscriure  els  documents 

relacionats amb aquest assumpte”.

4.-IMPOSICIÓ     I     ORDENACIÓ     ORDENANÇA     FISCAL     PER     ÚS     DE   
LOCALS     EN     EDIFICIS     MUNICIPALS.  

La Sra. Batlessa manifesta que aquesta ordenança afecta a la biblioteca, 
Son Llaüt, Cases des Mestres i Ca s’apotecari.

El Sr. Antoni Jaume expressa que l’objectiu de la mateixa és aplicar-la 
quan es faci ús de locals en edificis municipals amb ànim de lucre. Diu que l’ús 
d’aquests locals genera problemàtica, sobretot pel que fa a l’auditòrium de les 
cases des mestres, que és un dels més sol.licitats. Diu que l’ordenança inclou 
el cost del bidell, tècnic de llums, equip de so i de vídeo, sempre sota la 
vigilància de qualque tècnic de l’Ajuntament. Assenyala que també hi ha 
bonificacions i a continuació es refereix al contingut de la mateixa i expressa 
que es recull la possibilitat de celebrar un conveni per a activitats culturals que 
les exoneri en segons quins casos.

La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que el seu grup està d’acord però 
vol saber si les associacions del poble entren dins la possibilitat de conveni, 
com per exemple la banda de música.



El Sr. Antoni Jaume assenyala que la banda de música no pagaria atès 
que no té ànim de lucre.

La Sra. Batlessa expressa que s’haurà d’estudiar cas per cas, amb la 
possibilitat de fer convenis però que hi ha un ús d’aquests espais que fins 
aleshores no s’ha valorat, que els interessa que hi hagi activitats culturals i 
associacions que vulguin fer coses i segons el cas, s’aplicaran bonificacions, 
exempcions o la taxa de l’ordenança. Assenyala que també obrin Son Llaüt, 
que pot ser interessant per a la gent del poble i que volen donar facilitats a les 
entitats però controlant-ne l’ús.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació 
l’aprova per unanimitat dels seus membres en els termes següents:

“PRIMER. Imposar i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 

per la utilització de locals en edificis municipals de l’Ajuntament de Santa Maria 

del Camí, en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció que es 

recull a continuació:

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER  A LA 
UTILITZACIÓ DE LOCALS EN EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT 
DE SANTA MARIA DEL CAMI.
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa

En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 
en relació amb els articles 15 a 19 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de locals en edificis 
municipals, que estarà a l'establert en la present Ordenança Fiscal les normes 
de la qual atenen al previngut en l'article 57 del Reial decret Legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, l'ús i aprofitament dels locals 
dels edificis municipals anomenats: “Ses Cases des Mestres”, “Les Cases de 
Son Llaüt”, Biblioteca “Cas Metge Rei”, “Cas Apotecari”, per a activitats amb 
ànim de lucre.

No constitueixen fet imposable de la taxa, i per tant no es troben 
subjectes a la mateixa, els usos i aprofitaments d'aquests locals per a interès 
general i per a activitats sense ànim de lucre.
ARTICLE 3. Subjectes Passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les 
Entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària , que gaudeixin, utilitzin o aprofitin els locals dels 
edificis assenyalats a l’article 2 per a qualsevol activitat amb ànim de lucre.

En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, 
s'estarà a l'establert en els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària.

      ARTICLE 4. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:



Sales i aules edifici “ Cases dels Mestres” (1):

1.1-Sala     auditórium:  
Tarifa 1.1.1- Per dur a terme espectacles teatrals, musicals o d’altres que 

necessitin la utilització de la maquinària escènica i els aparells de so, iluminació i 
video, bidell i personal de sala:

100€/hora….. 300€/mig dia….. 500€/dia 
complet

Tarifa 1.1.2- Per dur a terme Actes que no necessitin la utilització de la 
maquinària escénica, únicament la iluminació de la sala i bidell.  

  50€/hora 150€/mig dia        250€/dia 
complet

*Condicions generals per a  les tarifes anteriors:
a) La utilització de la Sala Auditorium està subjecte a autorització prèvia, a 

sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud serà discrecional segons les necessitats i 
programació de funcions i activitats; i la denegació serà motivada.

b) Fins a les 3 hores se pagarà per hores. La 4ta hora se pagarà com a mig dia. A 
partir de la 6ena hora es paga com a dia complet.

c) Si es sol·licita la utilització de l’Auditorium en horari festiu o nocturn 
s’incrementaran les tarifes anteriors en un 10%; i si és horari festiu i nocturn en 
un 15%.

d) Les tarifes de la Sala Auditorium s’aplicaran a empreses i entitats amb ànim de 
lucre. Si se tracta d’empreses o entitats amb ànims de lucre residents a Santa 
Maria del Camí tindran un descompte d’un 20%.

e) En períodes electorals, l’Ajuntament podrà destinar la Sala Auditorium com a 
espai electoral.

f) Les persones físiques, a efectes d’aplicació de tarifes, tindran el mateix tracte 
que les entitats ciutadanes si la seva activitat no té ànims de lucre; i que les 
empreses si aquesta té ànims de lucre.

g) Les empreses que lloguin la Sala Auditorium per més de 5 actuacions anuals, 
tindran una bonificació d’un 10%. 

h) La Batlia, podrà autoritzar excepcionalment la utilització de la Sala Auditorium a 
empreses, entitats i associacions que vulguin actuar a canvi d’un percentatge 
sobre la recaptació de les entrades.

i) L’Ajuntament de Santa Maria del Cami, podrà excepcionalment aplicar 
bonificacions fins a un màxim d’un 85% per a col·laboradors, patrocinadors 
habituals, promotors o companyies de teatre que realitzin activitats d’interés 
general per a l’Ajuntament.

1.2- Sala Gran (exposicions)………      40€/hora            120€/mig dia        200€/dia 
complet

1.3- Sala Gran (cursos)…………….      40€ /hora           120€/mig dia        200€/dia 
complet

1.4- Pati Cases dels Mestres………      50€/hora            150€/mig dia        250€/dia 
complet



1.5- Aula 1 (amb ordinadors)………      25€/hora              75€/mig dia 
125€/dia complet

1.6- Aula 1 (sense ordinadors)…….      15€/hora              45€/mig dia          75€/dia 
complet

1.7- Aula 2 (sense ordinadors)…….      15€/hora              45€/mig dia          75€/dia 
complet
 
1.8- Aula 3 (sense ordinadors)…….        9€/hora              27€/mig dia          45€/dia 
complet

1.9- Aula 4 (sense ordinadors)…….      20€/hora              60€/mig dia        100€/dia 
complet  

Locals edifici “ Son Llaut” (2):

2.1- Local 1 (planta baixa)..........        14€/hora                 42€/migdia            70€/dia 
complet

2.2- Local 2 (planta baixa)..........        49€/hora               147€/migdia          245€/dia 
complet     

2.3- Local 3 (planta baixa)..........        15€/hora                 45€/migdia            75€/dia 
complet

2.4- Local 4 (planta baixa)..........        15€/hora                 45€/migdia            75€/dia 
complet

2.5- Local 5 (planta baixa)..........        13€/hora                 39€/migdia            65€/dia 
complet   

2.6- Local 6 (planta baixa)..........        22€/hora                 66€/migdia          110€/dia 
complet 

2.7- Local 7 (planta baixa)..........          5€/hora                 15€/migdia            25€/dia 
complet

2.8- Local 8 (planta baixa).............       8€/hora                 24€/migdia            40€/dia 
complet

2.9- Local 9 (planta primera)..........    15€/hora                 45€/migdia            75€/dia 
complet

2.10- Local 10 (planta primera)......    15€/hora                 45€/migdia            75€/dia 
complet

2.11- Local 11 (planta primera)......    12€/hora                 36€/migdia            60€/dia 
complet



2.12- Local 12 (planta primera)......    15€/hora            45€/migdia            75€/dia 
complet
 

Locals edifici Biblioteca “Cas Metge Rei” (3):

3.1- Sala Exposicions................         18€/hora        54€/mig dia           90€/dia 
complet

Locals edifici “Cas Apotecari” (4):

4.1- Pati exterior.....................          25€/hora            75€/mig dia            125€/dia 
complet

4.2- Sala Exposició 1 (p.baixa)          8€/hora               24€/mig dia              40€/dia 
complet

4.3-Sala Exp 2 i 3 (p.baixa)..1 sala -  7€/hora               21€/mig dia              35€/dia 
complet 

4.4- Sala audio-visuals (p.primera)
Exposicions, conferències, 
Projeccions.................................      26€/hora              78€/mig dia             130€/dia 
complet 

4.5- Sala exposicions- Sala taller
 (segona planta)..........................      40€/hora            120€/mig dia             200€/dia 
complet

A través de convenis específics, aprovats per l’òrgan competent, se podrà 
establir la realització d’activitats per a l’Ajuntament a canvi de les tarifes 
assenyalades.

La utilització dels locals dels edificis municipals establerts als punts anteriors, 
exceptuant la Sala Auditorium, s’efectuarà en horari d’obertura fixat per 
l’Ajuntament.

ARTICLE 5. Meritació
La taxa es meritarà quan s'iniciï l'ús, gaudi o aprofitament del local per a 

l'activitat amb ànim de lucre.
ARTICLE 6. Responsabilitat d'Ús

Quan per l'ús, gaudi o aprofitament de qualsevol dels locals dels edificis 
assenyalats a l’article 2, aquests sofrissin una deterioració o desperfecte, el 
subjecte passiu estarà obligat, sense perjudici de l'abonament de la taxa, a 



pagar les despeses de reparació. 
ARTICLE 7. Infraccions i Sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les 
sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es 
disposa en els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària.
ARTICLE 8. La Imatge corporativa

Als locals dels edificis municipals afectats per l’aplicació d’aquesta 
ordenança, hi ha d’haver: els logotips, amb el nom de l’Ajuntament de Santa 
Maria del Camí i el del corresponent edifici.

Al material que se pugui generar del desenvolupament d’Actes celebrats 
als locals dels edificis hi ha de figurar-hi el logotip de l’Ajuntament, en qualitat 
de col·laborador. 
DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), romanent en vigor 
fins a la seva modificació o derogació expressa.”

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.

QUART. Facultar a la Batlessa –  Presidenta per subscriure els 

documents relacionats amb aquest assumpte”.

5.-MODIFICACIÓ     ORDENANÇA     FISCAL     TAXA     PARADES,   
BARRAQUES,     CASETES     DE     VENDA,     ESPECTACLES     O   
ATRACCIONS     SIMILARS     EN     TERRENYS     D  ’  ÚS     PÚBLIC     I   
INDÚSTRIES     DEL     CARRER     I     AMBULANTS     I     RODATGE   
CINEMATOGRÀFIC.

El Sr. Guillem Ramis expressa que pujaren aquesta taxa l’any passat i 
introduïren una part progressiva. Expressa que la gent que té parades grosses 
ha seguit pagant però no hi ha hagut entrada de nous venedors. Diu que ha 
resultat una taxa gravosa i que s’ha de tenir en compte que també en 
diumenge hi ha altres mercats, com el de Marratxí; per la qual cosa, aquesta 
nova taxa vol fer progressives les tarifes a partir del tercer trast i que es 
bonifica als fireros a partir del tercer dia. Diu que les tarifes baixen un poc i 
s’adapten a la realitat del moment.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que han observat una gran 
baixada per als productes ecològics i això s’hagués pogut aplicar a les parades.



El Sr. Guillem Ramis diu que les queixes han vingut sobretot pels que 
tenien dos puestos.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que es veu que els placers s’han 
mobilitzat davant la puja de les tarifes.

La Sra. Batlessa diu que en relació a la Fira es manté la taxa els dos 
primers dies i a partir del tercer es torna al 0’24 €/m. i que el mercat ecològic no 
pagava i consideraren que s’havia de regular.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis 
abstencions, corresponents al PP aprova les següents propostes:

  

“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions similars en terreny d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, pel que fa a l’art. 3er, 
en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció que es recull a continuació:
« Article 3er.

2.-Les tarifes de la taxa són les següents:
Parades mercat dominical:
CATEGORIA A (Productes en general)
A-1 puesto      (3 metres).....  7,00€/m/dia...... 182,00€ semestre (26 setmanes)
A-2 puestos    (6 metres).....14,00€/m/dia...... 364,00€ semestre (26 setmanes)
A-3 puestos    (9 metres).... 23,10€/m/dia...... 600,60€ semestre (26 setmanes)
A-4 puestos    (12 metres).. 30,80€/m/dia...... 800,80€ semestre (26 setmanes)
A-5 puestos    (15 metres).. 38,50€/m/dia... 1.001,00€ semestre (26 setmanes)

CATEGORIA B (Producció Balear)
B-1 puesto     (3 metres).....  6,00€/m/dia...... 156,00€ semestre (26 setmanes)
B-2 puestos   (6 metres).....12,00€/m/dia...... 312,00€ semestre (26 setmanes)
B-3 puestos   (9 metres).....19,80€/m/dia...... 514,80€ semestre (26 setmanes)
B-4 puestos   (12 metres)...26,40€/m/dia...... 686,40€ semestre (26 setmanes)
B-5 puestos   (15 metres)...33,00€/m/dia...... 858,00€ semestre (26 setmanes)

CATEGORIA C (Producció pròpia)
C-1 puesto     (3 metres)....   5,00€/m/dia...... 130,00€ semestre (26 setmanes)
C-2 puestos   (6 metres).... 10,00€/m/dia...... 260,00€ semestre (26 setmanes)
C-3 puestos   (9 metres).... 16,50€/m/dia...... 429,00€ semestre (26 setmanes)
C-4 puestos   (12 metres).. 22,00€/m/dia...... 572,00€ semestre (26 setmanes)
C-5 puestos   (15 metres).. 27,50€/m/dia...... 715,00€ semestre (26 setmanes)

CATEGORIA D (Segona mà, restauració, recuperació)
D-1 puesto     (3 metres)....  4,00€/m/dia...... 104,00€ semestre (26 setmanes)
D-2 puestos   (6 metres)....  8,00€/m/dia...... 208,00€ semestre (26 setmanes)
D-3 puestos   (9 metres)....13,20€/m/dia...... 343,20€ semestre (26 setmanes)
D-4 puestos   (12 metres)..17,60€/m/dia...... 457,60€ semestre (26 setmanes)
D-5 puestos   (15 metres)..22,00€/m/dia...... 572,00€ semestre (26 setmanes)
CATEGORIA E (Producció pròpia i ecològica)
E-1 puesto    (3 metres)....  3,00€/m/dia......   78,00€ semestre (26 setmanes)
E-2 puestos  (6 metres)....  6,00€/m/dia...... 156,00€ semestre (26 setmanes)



E-3 puestos  (9 metres)....  9,90€/m/dia...... 257,40€ semestre (26 setmanes)
E-4 puestos  (12 metres)..13,20€/m/dia...... 343,20€ semestre (26 setmanes)
E-5 puestos  (15 metres)..16,50€/m/dia...... 429,00€ semestre (26 setmanes)      

-Indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic...............         3 €/m2 i dia
-Barraques i casetes de venda de comestibles, begudes, bars i anàlegs..1€/m2 i dia, els 
primers dos dies, i 0,24€/m2 i dia, els dies restants.
- Mínim .........................................                                                            10 €/dia
- Els dies de Fira se satisfaran els mateixos drets que els assenyalats a les parades del 
mercat dominical, per m/dia, d’acord amb l’acreditació de la corresponent categoria.”

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.

QUART. Facultar  a  la  Batlessa  –  Presidenta  per  subscriure  els  documents 
relacionats amb aquest assumpte.”

6.-MODIFICACIÓ     ORDENANÇA     FISCAL     REGULADORA     DE   
L  ’  OCUPACIÓ     DE     LA     VIA     PÚBLICA     AMB     TAULES     I     CADIRES     AMB   
FINALITAT     LUCRATIVA.  

El Sr. Guillem Ramis expressa que recuperen aquesta taxa i la tornen a 
aplicar, amb la novetat que es podrà aplicar per dies o mesos, fent referència a 
continuació als diferents preus i dient que li semblen barats. Expressa que el 
vellador fa referència a una taula i quatre cadires i així és més bo de controlar.

La Sra. Batlessa assenyala que la taxa actual és de l’any 1.999 i que en 
els casos en què per a un dia concret s’amplii el nombre de taules i cadires, es 
repercutirà la diferència.

El Sr. Guillem Ramis expressa que tothom que ocupa té una taxa.
La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que vist així no sembla molt 

però que tot suma.
El Sr. Guillem Ramis diu que la taxa s’ha d’aplicar i que no poden cobrar 

menys que l’any 1.999.
La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si s’ha parlat amb els comerços, 

contestant la Sra. Batlessa que hi va haver una reunió.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis 
abstencions, corresponents al PP aprova les següents propostes:

“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, 
pel que fa a l’art. 4, punt 2, en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció  
que es recull a continuació:



« Article 4t.

2.-Les tarifes de la taxa són les següents:
Per cada metre quadrat o fracció ocupada de superficie per dia:      1,00 € m2/dia
Per cada metre quadrat o fracció ocupada de superficie per mes:    7,00€ m2/mes
Per cada metre quadrat o fracció ocupada de superficie per any:   26,00€ m2/any

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.

QUART. Facultar  a  la  Batlessa  –  Presidenta  per  subscriure  els  documents 
relacionats amb aquest assumpte.”

7.-MODIFICACIÓ     CRÈDITS     PRESSUPOST     MIJANÇANT     SUPLEMENT   
DE     CRÈDIT.  

El Sr. Antoni Jaume assenyala que amb el pla d’ajustament, 
l’Ajuntament va demanar un crèdit i en queda un romanent que es reparteix 
entre diferents partides.

La Sra. Batlessa llegeix les propostes.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis 
abstencions, corresponents al PP aprova les següents propostes:

“PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària, Suplement 
de crèdit en el marc del RDL 4 / 2012, que es dona per reproduïda tal com consta al  
respectiu expedient. 

SEGON.- Sotmetre-ho a informació pública, previ anunci en el B.O.I.B., per termini de 
quinze  dies  durant  els  quals  els  interessats  podran  examinar-ho  i  presentar-ne 
al·legacions davant el Ple, que disposarà del termini d'un mes per resoldre segons 
disposa l'article 169 del citat RDL.

De  no  presentar-se  reclamacions  durant  el  citat  termini  d'informació  pública  es 
considerarà definitivament aprovat, i es publicarà novament en el B.O.I.B. l'acord 
d'aprovació definitiva”. 

8.-MODIFICACIÓ     DE     CRÈDITS     ENTRE     APLICACIONS     DE   
DIFERENTS     ÀREES     DE     DESPESA.  



El Sr. Antoni Jaume expressa que degut al crèdit que es va sol.licitar, 
s’ha d’amortitzar i aquestes despeses s’abonaran amb una transferència de la 
partida 16161100, per import de 2.500 €.

La Sra. Batlessa llegeix les propostes.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i sis 
abstencions, corresponents al PP aprova les següents propostes:

“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits de 2012, en la 

modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent grup de funció, 

d’acord amb el detall següent:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros
011 91100 Amortització  préstecs     2.500 euros

TOTAL DESPESES 2.500 euros

Baixes en Aplicacions de despeses

Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros

161 61100 Inversió de reposició 2.500 euros
TOTAL DESPESES 2.500 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”.

9.-MOCIÓ     EQUIP     DE     GOVERN:     REBUIG     A     LA     IMPORTACIÓ     DE   
FEMS     DES     D  ’  EUROPA     PER     TAL     D  ’  INCINERAR-LOS     A     MALLORCA.     

La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Martí i aquesta 
assenyala que la moció es presenta com a equip de govern i que consideren 
que amb aquests fets es veurà afectada la salut i la mala imatge que es donarà 
als visitants. Expressa que Mallorca és molt petita i que això es fa a llocs molt 
més grossos i que es veurà afectat negativament el medi ambient.

La Sra. Antònia Mª Estarellas indica que vist des d’aquest punt de vista 
semblaria que recolzen la mateixa però que vol fer constar que per part dels 
grups polítics de l’equip de govern es va autoritzar l’ampliació de la 
incineradora i que ningú es posicionà per impedir el projecte. Exposa que amb 
aquest fet del que es tracta és d’optimitzar unes plantes i de lograr que no 
augmenti la taxa d’incineració i que fins ara no hi ha hagut malalties.

La Sra. Antonia Martí expressa que hi ha malalties i que les cendres són 
molt contaminants.



La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que la planta va ser recepcionada pels 
verds, en concret Magdalena Tugores.

El Sr. Guillem Ramis assenyala que l’encàrrec de la incineradora va ser 
qüestió del PP i d’UM. Diu que aquesta incineradora és desmesurada i que 
Mallorca no la necessita. Exposa que és una cosa mal feta i ara no es pot fer 
una altra cosa mal feta. Assenyala que s’ha de renegociar el pla director 
sectorial de residus, que cremar és caríssim i que això és el que proposa el 
govern actual.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que la culpa no és sols del PP i 
que el que es vol és no augmentar taxes.

El Sr. Guillem Ramis indica que el que s’ha de fer és reciclar i que ara es 
cobra al ciutadà 133 € quan el cost és de 80€ per tona; diu que s’ha de pagar lo 
que toca i que s’ha de renegociar.

La Sra. Batlessa manifesta que hi ha hagut un fallo continuu i que hi va 
haver un acord amb recolzament del PP. Diu que no es poden fer més fallos i 
que s’ha de renegociar.

La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que no volen ser el sumidero d’Europa 
però que hi ha estudis avalats que exposen que no hi haurà més contaminació.

La Sra. Terresa Cañellas assenyala que és més agressiu el que es 
crema ara que el que es durà.

La Sra. Antonia Martí expressa que no poden cremar més residus que 
els de Mallorca.

El Sr. Guillem Ramis expressa que en aquests moments i ha una 
muntanya de cendres tòxiques.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per set vots a 
favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM; PSIB-PSOE i sis vots en 
contra, corresponents als regidors del PP, en els termes següents:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El grup parlamentari del Partit Popular el passat dia 3 de setembre va presentar esmenes a 
la  tramitació  parlamentària  al  Projecte  de  llei  de  mesures  urgents  per  a  l'activació 
econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats.

La intenció del PP, tant al Parlament de les Illes Balears com al Consell de Mallorca, no 
es altre que donar suport a aquestes esmenes, tal i com així ho han manifestat en públic 
distints  representats  del  PP i  la  pròpia  Consellera  de Medi  Ambient  del  Consell  de 
Mallorca, entre d’altre espais a la reunió que el passat 5 de setembre es va mantenir a la 
FELIB amb els Batles de Mallorca.

Aquesta decisió unilateral del PP de canviar la legislació en matèria de residus, tendrà 
conseqüències extraordinàriament negatives per a Mallorca, de tot tipus, 
econòmiques,  turístiques,  ambientals,  territorials,  paisatgístiques,  etc,  i  és  una  passa 
enrera sense precedents a la nostra illa.

Per tot això el Ple de Santa Maria del Camí ACORDA:

1.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí  rebutja la importació de fems des 
de distints llocs d’Europa per tal de incinerar-los a Mallorca



2.-Instar al Parlament de les Illes Balears a no aprovar les esmenes introduïdes pel PP al 
Projecte de Llei de mesures urgents per a l’activació econòmic en matèria d’indústria i 
energia, i altres activitats, pel que fa relació a la importació de fems des de distints llocs 
d’Europa a Mallorca.

3.-Instar  al  Consell  de Mallorca  a no donar  la  conformitat  a  la  incineració de fems 
d’Europa a la Planta incineradora de Son Reus”.

10.-DECLARACIÓ     INSTITUCIONAL     DE     L  ’  AJUNTAMENT     DE     SANTA   
MARIA     DEL     CAMÍ     DE     REPULSA     I     CONDEMNA     D  ’  ATEMPTATS   
DIRIGITS     CONTRA     AUTORITATS     PÚBLIQUES.  

La Sra. Antònia Mª Estarellas llegeix el contingut de la declaració i 
demana que no es tornin a produir aquests actes violents.

La Sra. Batlessa assenyala que no és la primera vegada que passa i que 
creuen que no és una actitud favorable a la democràcia.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres aprova la 
declaració en els termes següents:

“DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DE  L’AJUNTAMENT  DE  SANTA 
MARIA DEL CAMÍ DE REPULSA I CONDEMNA D’ATEMPTATS DIRIGITS 
CONTRA AUTORITATS PÚBLIQUES

El passat dimarts dia 4 de setembre 2012 es va cometre un atemptat contra la propietat del 
Batle de Sóller. Acte deplorable i com a tal mereix el rebuig de tota la societat quan es 
dirigeix contra un ciutadà normal, emperò i sobretot quan es dirigeix contra la figura que, 
de manera democràtica, s’ha escollit per representar un poble.  
El grup de regidors i regidores de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí expressa la seva 
més  enèrgica  repulsa  i  condemna  davant  tan  lamentables  fets.   Aquests  tipus  d’actes 
suposen un greu atac als representants dels ciutadans i contra la base essencial del nostre 
sistema democràtic. 

No existeix cap justificació raonable davant aquest tipus de fets. La Violència sempre és 
violència, vingui d’allà on vingui i de la forma que sia, i fets com el que condemnem 
avui  ni  mai,  poden trobar  cap  justificació,  i  ens  han de fer  reflexionar  individual  i 
col·lectivament per tal de que no tornin a succeir. Volem una societat lliure i plural,  i 
que es respectin totes les regles democràtiques.

Hem de recordar que altres membres de partits polítics han estat agredits en diferents 
ocasions, darrerament també el Batle d’Estellencs, Bartomeu Jover, aquesta és part de una 
espiral violenta que no s’hauria de produir baix cap concepte i davant totes elles hem de 
reaccionar amb contundència i rebutjar-les. La via democràtica ens garanteix els drets, la 
via de la violència ens els coarta.

És per tot això que tots els membres que formem part del Ple de l’Ajuntament de Santa 
Maria del Camí expressem la nostra repulsa i condemna de manera ferma , el greu atac, 
que ha sofert el Batle de Sóller , Carles Simarro, així com el darrer atac que s’ha produït  



contra el Batle d’Estellencs, Bartomeu Jover”.

PUNTS     D  ’  URGÈNCIA  

En virtut del que disposa l’art. 82 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears; la Sra. Batlessa exposa que avui 
mateix ha entrat a les dependències municipals un escrit de la federació de 
cooperatives sol.licitant el suport municipal perquè enguany és l’any 
internacional de les cooperatives i es du per via d’urgència perquè no està 
previst fer cap ple abans de la celebració dels corresponents actes, que es 
realitzaran dia 9 de novembre. Diu que tampoc s’ha d’oblidar que al polígon de 
Son Llaüt hi ha la federació de cooperatives.

Posada a votació la introducció d’aquest punt per urgència, és aprovada 
per unanimitat del Consistori.

A continuació la Sra. Batlessa llegeix el document.

Posat aquest a votació, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus 
membres l’aprova en els termes següents:

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES COOPERATIVES 2012.
ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES

La resolución 64/136 de l´Assemblea General de les Nacions Unides proclama 2012 com l´Any 
Internacional de les Cooperatives, i insta als Estats membres, com també sol.licita a altres 
institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, 
reconèixer la contribució d´aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i 
impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l´Any Internacional: 
“Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, reflecteix la valuosa contribució 
de les cooperatives a les persones i al seu entorn.
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus 
integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres , de les persones usuàries i 
del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l´economia Balear: l´agricultura, l
´ensenyament, el comerç, la cultura, els serveis d´atenció a les persones, els serveis a les 
empreses, l´hosteleria, la indústria, i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses 
democràtiques que promouen l´ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social l
´arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes 
les persones, incloent també els col.lectius més desafavorits.
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d´una forma o altra a una 
cooperativa, i l´activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena 
economia mundial. A Balears existeixen 211 cooperatives, prop de 3.000 treballadors i uns 
5.900 socis de cooperatives agroalimentàries, sense comptabilitzar els socis de les 
cooperatives d´apotecaris  o de les cooperatives de consum. Les cooperatives són 
generadores d´ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 
2011, l´empresa cooperativa ha perdut menys llocs de treball que el conjunt d´empreses 
convencionals.

En l´actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin els 
prinicipis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.
Per tot això el Plenari de l´Ajuntament de Santa Maria del Camí
ACORDA

• Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l´Assemblea 
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les 
Cooperatives.



• Col.laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives 
del cooperativisme per a la divulgació de l´Any Internacional de les 
Cooperatives a la nostra ciutat.

• Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s´impulsin a la 
nostra ciutat durant 2012.

• Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l´abast de l´Ajuntament  per 
donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s
´atenen des dels diferents dispositius municipals”.

II.-CONTROL     I     SEGUIMENT     D  ’  ALTRES     ÒRGANS     DE     LA     CORPORACIÓ.  

1.-COMUNICACIONS     DE     BATLIA.  

La Sra. Batlessa 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.  

La Sra. Antònia Mª Estarellas demana quan es farà el pagament a les 
entitats.

El Sr. Antoni Jaume expressa que es va fer un calendari de pagaments i 
enguany es pagarà a totes les entitats la part corresponent a 2.011.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Sra. Batlessa dóna l'acte 
per acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-dues hores vint minuts de dia 
vint de setembre de dos mil dotze; de totes les quals coses, com a Secretària 
de la Corporació, don fe.

                                                         LA SECRETÀRIA

                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas.


	“PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària, Suplement de crèdit en el marc del RDL 4 / 2012, que es dona per reproduïda tal com consta al respectiu expedient.
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