
ACTA     DE     LA     SESSIÓ     ORDINÀRIA     CELEBRADA     PER     L'AJUNTAMENT     EN   
PLE     DIA     25-07-2013.  

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.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sr. Andrés Morcillo Sánchez.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.

REGIDORS     QUE     HAN     JUSTI-  
FICAT     LA     SEVA     ABSÈNCIA:  Sr. Alfonso Gómez Rosselló.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, 
a les vint hores de dia vint-i-cinc de juliol de dos mil tretze, 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, demanant un minut de silenci per donar 
support a les famílies que s’han vist afectades per l’accident del tren ocorregut 
a Galícia.

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

1.-APROVACIÓ     ACTA     SESSIÓ     16-05-2013.  

La Sra. Batlessa demana si qualcú té res a dir d’aquesta acta. Ningú 
pren la paraula, per la qual cosa, s’aprova per unanimitat dels regidors presents 
l’acta de la sessió de dia 16-05-2013.

2.-SUPLEMENT     DE     CRÈDIT     FINANÇAT     AMB     ROMANENT     DE   
TRESORERIA.

La Sra. Batlessa manifesta que es pretén fer aquest suplement degut a 
uns ingressos procedents de la venda de tres columbaris al cementiri, donant 
així d’alta 900 €. A continuació llegeix les propostes.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que el seu grup s’abstendrà a la 
votació.

Posat aquest punt del dia a votació, el Ple de l’Ajuntament per set vots a 



favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i cinc 
abstencions, corresponents al PP, l’aprova en els termes següents:

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

modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de 

Tresoreria amb finançament afectat resultant de la liquidació de l’exercici anterior,

d’acord amb la següent relació:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària Descripció Euros

01.16400.60104 Ampliació cementiri 900,00

TOTAL DESPESES 900,00 euros

Altes en Concepte d’Ingressos

Concepte Descripció Euros

870.10
Romanent de tresoreria amb 

finançament afectat
900,00

TOTAL INGRESSOS 900,00 euros

El resum per capítols se relaciona als quadres següents:

Pressupost de Despeses

Despeses
CAPITOL

DENOMINACIÓ Consignació inicial

Increm/dism Consignacio 
definitiva

1
Despesa de 
personal 1.793.399,70 €

1793399,70 

2

Despesa 
corrents en 
béns i serveis 1.984.927,61 €

1984927,61 

3
Despesa 
financera 99.357,47 €

99357,47

4
Transferències 
corrents 666.490,37 €

666490,37 

6
Inversions 
reals 163466,35 

900,00 164366,35

7
Transferències 
de capital 75.197,96 €

0,00 75197,96  

9
Passius 
financers 88136,09 

0,00 88136,09

 TOTAL DESPESES 4.870.975,55 € 900,00 4871875,55

Pressupost d’Ingressos

Ingressos
CAPITOL

DENOMINACIÓ Consignació 
inicial

Increm/dism Consignacio 
definitiva

1 Impostos directes 1987694,73 1987694,73 

2
Impostos 
indirectes 66799,20 66799,20 

3
Taxes i altres 
ingressos 1448532,93 1448532,93



4
Transferències 
corrents 1344716,02 1344716,02 

5
Ingressos 
patrimonials 100,00 100,00 

6
Alienació 
d’inversions reals 0,00 0,00 

7
Transferències de 
capi-tal 0,00 

0,00

8 Actius financers 0,00
900,00 900,00

9 Passius financers 23132,67 0,00 23132,67
 TOTAL INGRESSOS 4.870.975,55 900,00 4871875,55

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”.

3.-MODIFICACIÓ     DE     CRÈDITS     PER     BAIXES     DE     CRÈDITS   
(150.304  ’  53   €  ).  

La Sra. Batlessa manifesta que es tracta d’una reducció de l’import en la 
concessió de drets funeraris al cementiri municipal, degut a que les obres han 
costat menys del que s’esperava. Així, els drets funeraris de les tombes 
passaran a costar 7.626’38 € i els dels columbaris 206’12 €; per la qual cosa, 
cal procedir a una modificació de crèdits del pressupost per import de 
150.304’53 €. 

Igualment, manifesta que també es tracta de revisar l’expedient de cara 
a retornar a les persones que ja han pagat, la part proporcional; llegint a 
continuació les propostes.

La Sra. Antònia Mª Esterellas exposa que els hi alegra aquesta baixada 
però que s’abstendran a la votació.

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

“PRIMER. Aprovar l’expedient de reducció de despeses 
del pressupost vigent mitjançant baixa per anul·lació de 
crèdits al Pressupost de despesa vigent de l’Ajuntament, 
que ascendeix a un import total de 150.304,53 euros.

Anul·lacions o baixes en partides de Despeses

Aplicació 

pressupostaria 

Descripció Euros

01.16400.60104 Ampliació cementiri 150.304,53



TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ     150.304

,53

SEGON. 

1)  Ajustar la quantia del canon de concessió de cada dret 
funerari al cost efectiu de les despeses corresponent a 
aquestes obres, d’acord amb els següents imports:

- Unitat enterrament soterrada:

                    quantia canon inicial 11.100 € - quantía 
canon ajustat   7.626,38 euros

          -  Unitat columbari:
                            quantia canon inicial  300 € - 

quantia canon ajustat   206,12 euros.

2) Procedir a la revisió dels expedients de les persones 
interessades a efectes de:

a. Devolució als concessionaris de drets 
funeraris que han abonat el tercer 
pagament, de la diferencia entre la 
quantia inicial del canon fixada pel 
Reglament  de cada unitat de concessió 
de drets funeraris i la quantía del 
canon ajustat, relacionat al punt 
anterior. 

b. Posar en coneixement a les persones 
concessionaries de drets funeraris, que 
encara no han abonat el tercer pagament, 
que la tercera part del canon, una 
vegada fets els recalculs, queda fixada 
de la següent manera:

- Per unitat enterrament soterrada, en lloc de 
3.700 euros fixat per Reglament, será de 226,38 euros.

- Per unitat colombari, en lloc de 100 euros 
fixat per Reglament, será de 6,12 euros.

TERCER. 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”.

4.-TRANSFERÈNCIES     DE     CRÈDITS     (85.181  ’  73   €  ).  

El Sr. Antoni Jaume, regidor delegat d’hisenda, expressa que es tracta 
de fer una transferència per amortitzar un dels préstecs que té concertat 
l’Ajuntament, per import de 85.181’73 €, procedent del 5% de retenció als 



funcionaris.
La Sra. Batlessa llegeix les propostes.

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

“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits de 2013, 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 Descripció Euros

01.01100.91100 Amortització préstecs 85.181,73
TOTAL DESPESES 85.181,73

Baixes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació Pressupostària /Descripció Euros
01.91200.10000 Retrib. Bàsiques alts càrrecs 3.309,76 €
01.13200.12000 Retrib. Bàsiques funcionaris 4.171,48 €
01.92000.12000 Retrib. Bàsiques funcionaris 7.182,23 €
01.16100.13000 Retribucions personal laboral 678,67 €
01.32100.13000 Retribucions bàsiques 3.730,56 €
01.15100.13100 Retribucions personal laboral 2.823,08 €
01.16200.13100 Retribucions personal laboral 435,77 €
01.23100.13100 Ret. Personal laboral temporal 2.727,87 €
01.33200.13100 Ret. Personal laboral temporal 1.060,98 €
01.33700.13100 Ret. Personal laboral temporal 719,44 €
01.43100.13100 Ret. Personal laboral temporal 679,63 €
01.92000.13100 Ret. Personal laboral temporal 1.759,06 €
01.32100.14100 Altre personal 3.691,26 €
01.15100.13100 Retribucions personal laboral 5.136,23 €
01.16100.13000 Retribucions personal laboral 193,70 €
01.16100.13100 Retribucions personal laboral 982,94 €
01.16200.13100 Retribucions personal laboral 773,11 €
01.23100.13100 Ret. Personal laboral temporal 3.553,27 €
01.32100.13000 Retribucions bàsiques 707,69 €
01.32100.13100 Retribucions personal laboral 8.297,47 €
01.32100.14100 Altre personal 3.999,95 €
01.33200.13100 Ret. Personal laboral temporal 1.959,00 €
01.33700.13100 Ret. Personal laboral temporal 1.259,01 €
01.34200.13100 Retribucions personal laboral 672,75 €
01.43100.13100 Ret. Personal laboral temporal 1.427,53 €



01.92000.13100 Ret. Personal laboral temporal 2.279,14 €
01.9200.12000 Retrib. Bàsiques funcionaris 5.419,45 €
01.13200.12000 Retrib. Bàsiques funcionaris 12.240,94 €
01.91200.10000 Retrib. Bàsiques alts càrrecs 3.309,76 €

85.181,73 €

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”.

5.-TRANSFERÈNCIA     DE     CRÈDITS     (20.000   €  ).  

La Sra. Batlessa manifesta que vist com ha anat l’any, existeixen 
partides que es poden transferir a altres destinades a inversions; llegint tot 
seguit les propostes.

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

“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits de 2013, 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
15500 61101 Inversió places, carrers i 

camins
    20.000 euros

TOTAL DESPESES 20.000 euros

Baixes en Aplicacions de despeses

Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros
01100 31000 Interessos de prestecs  9.000
92000 64100    Aplicacions informàtiques   8.000
92000 46300 Transferencia Mancomunitat es 

Raiguer
  3.000 

TOTAL DESPESES 20.000 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”.

6.-  MODIFICACIÓ     REGLAMENT     GENERAL     ÚS     INSTAL.LACIONS   
ESPORTIVES     MUNICIPALS.  

La Sra Antonia Martí expressa que aquest punt ve motivat per un parell 
de coses, entre elles que no es pot plantejar el punt 8.4 del Reglament perquè 
hi ha equips que no entreguen les fitxes fins els mesos d’octubre o novembre. 
Diu que ho canvien i els clubs s’hauran de posar d’acord entre ells i això 
desembocarà en un repart més equitatiu entre tots ells. Exposa que també es 
donen punts diferents pels equips del poble i pels de fóra poble.

La Sra. Batlessa llegeix les propostes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que no entén quin problema hi 

ha en aplicar el reglament d’acord amb el que hi havia establert abans.
La Sra. Antonia Martí exposa que d’acord amb el reglament anterior, els 

clubs poden estar entregant fitxes en qualsevol moment de l’any i que així no 
és possible baremar ni establir hores concretes.

La Sra. Batlessa manifesta que es tracta de donar més estabilitat 
horària.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que ja hi havia un reglament que 
anava per fitxes i que creu que el problema hi serà sempre mentres no es faci 
un seguiment més exhaustiu. Segueix dient que ja és la tercera modificació que 
es fa al reglament en tres anys.

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

“1.-Aprovar  inicialment  la  modificació  del  Reglament  General  d’ús  de  les 
instal.lacions esportives municipals, en la forma següent:

“8.4.- Per a l’ús esportiu de temporada de Clubs (entrenaments i partits oficials).

Es  considera  temporada  esportiva  de  l’1  de  setembre  fins  al  31  de  maig  de  l’any 
següent.

a) El repartiment serà segons marca la Llei 14/2006 d’  octubre de l’esport balear 
article 2. 2 dret a l’esport,aprovat per el Parlament Balear. I diu així : 
Article 2 punt 2 Dret a l’esport.
2. Les administracions, dins l’àmbit de les seves competències, han de garantir 

l’accés de la ciutadania amb igualtat de condicions i oportunitats a la 
pràctica de l’esport.

b) Els campus, tornejos i d’altres activitats, malgrat es facin dins la temporada 
esportiva queden exclosos de l’ús gratuït de temporada. Aquests es regiran per 
l’article 8.3 del present reglament.  



c) Les sol·licituds de pre temporada,caldrà fer-les en els formularis corresponents, 
abans del 30 de juny. 

8.5.- Les sol·licituds de la temporada s’han de presentar abans de dia 1 d’agost previ 
inici de la temporada. Adjuntant a dita sol·licitud la següent documentació:

a) Nom del club 
b) Nom, adreça i telèfon de contacte de la persona responsable.
c) Certificat d’entitat local, o forana.
d) Assegurança de Responsabilitat civil que cobreixi, lesions i accidents de tot 

tipus i del desperfectes que puguin ocasionar a les instal·lacions.
e) Dades i horaris prevists de partits oficials que es juguin a dins camp o pista 

locals.
f) Previsió d’hores previstes d’entrenament.

8.6.-  En  el  cas  de  què  en  una  instal·lació  concorrin  simultàniament  dues  o  més 
sol·licituds d’ús compatible o no entre sí, serà responsabilitat de les entitats afectades 
resoldre  les  coincidències  i  de  comunicar  prèviament  la  solució  proposada  a 
l’Ajuntament, que haurà de donar conformitat.
En cas de no existir acord entre entitats afectades, L’Ajuntament resoldrà unilateralment 
les coincidències, aplicant l’horari que vegi més convenient, per tal de que totes i cada 
una de les entitats,  del municipi,puguin gaudir de l’espai municipal,  amb igualtat  de 
oportunitat i condicions. Segons marca la Llei 14/ 2006 d’ octubre.

1.-  Es signarà un conveni entre l’Ajuntament i el club sol·licitant.
2.- El pagament, l’exacció o bonificació de la taxa prevista per cada cas s’efectuarà una 
vegada autoritzat l’ús i amb caràcter previ a aquest.  

3.-  L’autorització  o  concessió  de  l’ús  de  les  instal·lacions  esportives  municipals 
constitueix un dret intransferible, per al que els titulars del mateix  no poden  
cedir  o  intercanviar  els  usos  cedits,  sols  es  podran  cedir  amb  la  conformitat  de 
l’Ajuntament.

4.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí es reserva la facultat de modificar o anular 
els usos ja concedits i a suspendre temporalment el servei per raons d’interès municipal, 
força  major,  sense  que  per  aquest  motiu  hagi  de respondre de  possibles perjudicis 
davant les persones interessades, excepte la devolució proporcional dels preus satisfets. 

5.- L’autorització de l’ús de les instal·lacions esportives municipals estarà supeditada, 
en tot cas, a les necessitats de l’Ajuntament .
.
6.- Les instal·lacions que es veuen afectades per aquets criteris son:

• Camp de gespa artificial Antoni Gelabert.
• Pavelló cobert Antoni Gelabert.
• Pistes exteriors descobertes Antoni Gelabert.
• Pistes de tenis i Pàdel. 



• Piscina descoberta municipal.
I les instal·lacions que s’hi englobin posteriorment.

9.- Consideracions generals d’usos

9.1.  Cessions d’usos per a clubs, associacions, entitats etc per temporada 

a) El repartiment serà segons marca la Llei 14/2006 d’  octubre de l’esport balear 
article 2. 2 dret a l’esport,aprovat per el Parlament Balear. I diu així : 
Article 2 punt 2 Dret a l’esport.

Les administracions, dins l’àmbit de les seves competències, han de garantir l’accés de 
la ciutadania amb igualtat de condicions i oportunitats a la pràctica de l’esport.

b) Per a determinar el nombre d’ hores de l’ instal·lació que pertoca a cada club es 
tendrà en compte un total de 30 hores disponibles ( de 16’00 a 22’00 hores, 6 
hores diàries per a 5 dies a la setmana).

c) No entren dins aquest còmput els caps de setmanes, que es reserven per a partits.

d)  Una vegada repartit l ‘horari, cada club  podrà repartir les seves hores de  la 
manera que consideri més oportuna.

9.2 Criteris d’ús i puntuació.

1) Entitats locals :5 punts
2) Entitats de fóra poble : 0’5 punts”.

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 modificació 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 modificació 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”.   



7.-JUTGE     DE     PAU     SUBSTITUT.  

La Sra. Batlessa proposa votació secreta per elegir aquesta persona.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que el seu grup no votarà. Diu 

que a l’anterior elecció hi va haver tretze candidats i que sembla que es vota al 
que cau més simpàtic. Continua dient que l’altra vegada no es va mirar qui 
podria complir els requisits i que ara tornen estar igual. Assenyala que si hi 
pogués haver una baremació es podrien posar d’acord.

Posada a votació l’elecció de jutge de pau substitut mijançant votació 
secreta, s’aprova per set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, 
EPSM, PSIB-PSOE.

El grup del PP no vota.

S’efectua votació secreta mijançant una papereta que cada regidor, 
manco els regidors del PP, diposita dins una urna. Una vegada extretes totes 
les paperetes i fet el recompte corresponent, és proclamada jutge de pau 
substituta, per majoria absoluta, la Sra. Adela Alonso Ramón.

8.-PADRÓ     HABITANTS     2013.  

La Sra. Batlessa manifesta que rebut el pertinent escrit de la Delegació 
Provincial d’Estadística resulta que a dia 01-01-2013 el nombre d’habitants és 
de 6.500.

Posat aquest punt del dia a votació, s’aprova per unanimitat dels Srs. 
Regidors assistents, en els termes següents:

 “Atès que de la Delegació Provincial de les Illes Balears de l’Institut Nacional 
d’Estadística  es  va  rebre  en  data  de  registre  d’entrada  26-03-2013,  nº  1305,  la 
formalització de les actuacions realitzades durant l’exercici anterior per a l’aprovació de la 
revisió del Padró Municipal a 01-01-2013;

De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.b) de la Llei 7/1985 de dos d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local;

El Ple de la Corporació acorda: 

1.-Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 
dia  01-01-2013, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient,  i  amb un resultat, 
referit a la data indicada, de 6.500 habitants.

2.-Remetre  aquest  acord  a  la  Delegació  Provincial  de  l’Institut  Nacional 
d’Estadística”. 

9.-MOCIÓ     BATLIA     DEUTE.  

La Sra. Batlessa manifesta que aquest tema té a veure amb els 



interessos que se paguen al banc, llegint tot seguit la moció de referència.
Diu que entenen que afecta directament a la butxaca de l’Ajuntament i a 

la de tots i que es tracta de convertir aquests interessos en inversions o en 
partides més necessitades.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que no estan d’acord amb 
l’exposició de motius de la moció ja que no totes les factures que tenia aquest 
Ajuntament venien del fet de què no pagàs el Govern Balear i que no pot 
consentir que s’acusi a segons quins partits de que van en contra dels 
interessos generals i dels bancs i que creu que hi ha prevista una revissió 
d’interessos. Assenyala que si realment aquest tema interessa tant, que se 
consensui abans de què passi per comissió informativa.

El Sr. Antoni Jaume expressa que quan començà la legislatura es va dir 
que un milió d’euros les hauria d’aportar el Govern i l’Ajuntament i el Govern 
ens va obligar a endeutar-nos i ara ens veiem amb les mans fermades per Llei. 
Segueix dient que així i tot són el poble menys endeutat de la seva categoria i 
que reconèixeren 200.000 € que no arribaren per l’impost de construccions.

La Sra. Batlessa manifesta que el cas és que l’Ajuntament s’ha hagut 
d’endeutar per Llei i que han hagut de suportar els interessos d’aquest deute.

La Sra. Teresa Cañellas exposa que hi ha notícies de què a final 
d’aquest any es pagarà.

La Sra. Batlessa assenyala que hauran suportat durant un any 
interessos que no els hi pertocaven i que haguéssin pogut destinar a 
inversions. 

La Sra. Antònia Mª Estarellas reitera que no està d’acord amb l’exposició 
de motius de la moció.

El Sr. Antoni Jaume expressa que fins que no tenguin el 40% no poden 
amortitzar.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que ho duguin revisat i votaran a 
favor.

El Sr. Guillem Ramis exposa que es creuen o no que defensen els 
interessos del poble i que hi ha una Constitució votada per tots, la qual s’hauria 
de revisar perquè el fet de què els interessos de la banca vagin per davant de 
la sanitat o l’educació, no té res de democràtic. Expressa, dirigint-se al PP, que 
no poden dir que defensen els interessos generals quan la Llei de Montoro ha 
suposat un abús i un expoli a tots els Ajuntaments d’Espanya.

La Sra. Antònia Mª Estarellas li contesta que representen més al poble 
que ell, basta veure el resultat de les eleccions.

La Sra. Teresa Cañellas exposa que ja han dit que si reformen la moció, 
votaran a favor.

La Sra. Batlessa manifesta que l’acord és totalment clar, declarar 
ilegítims aquests interessos.

La Sra. Antònia Mª Estarellas repeteix que si plantegen la moció en 
termes positius votaran a favor.

La Sra. Antonia Martí assenyala que ella apel.la a la seva conciència ja 
que també es deu al poble i no només al partit.

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

“D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de 



les Illes Balears, es presenta al Ple de l’Ajuntament  de Santa Maria del Camí la següent moció: 
declarar il·legítims part dels interessos dels préstecs ICO del pla de pagament als 
proveïdors. 

Exposició de motius:

Atès que els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,  PP i PSOE,  van presentar 
conjuntament una proposta de reforma de la Constitució Espanyola, el dia 30 d’agost de 2011 
en lectura única i deixant només el curt termini per presentar esmenes fins les 14h. del dia 1 de 
setembre de 2011.  

Atès que amb l’aprovació d’aquesta reforma “exprés”,  els diputats del  PP i PSOE varen 
aprovar l’obligatorietat del pagament del deute de les institucions per sobre de l’interès general 
i de qualsevol política pública de benestar de la ciutadania, malgrat la situació de crisi i 
desemparament de una bona part de la població. 

Atès que, el deute públic representa avui un dels  principals problemes de les institucions 
públiques i que aquest avui afecta quotidianament a la vida de la ciutadania i als serveis públics 
degut a la obligatorietat que ara tenen les institucions de  donar  prioritat  al  deute amb les 
entitats financeres abans que als serveis públics i el manteniment de les estructures de 
solidaritat i benestar.

Atès que en el compliment del Pla de Pagament de Proveïdors 2012 impulsat pel Ministeri 
d’Economia i d’Hisenda,  s’habilitaren línies de crèdit especials amb uns interessos molt elevats 
del 6’50%, 5’94% i 5’74%,  als quals ens vérem obligats a acollir-nos els Ajuntaments per poder 
fer front als pagaments pendents i que en bona part venien provocats pels retards d’altres 
entitats a l’hora d’abonar els seus deutes als Ajuntaments.

Atès que bona part del deute nou,  es deu al Pla de Pagament de Proveïdors 2012 impulsat pel 
Ministeri d’Economia i d’Hisenda, que aquest ha suposat l’enriquiment abusiu de la banca 
privada a costa de diners públics, mitjançant mecanismes injustos de generació de deute públic 
entre d’altres per que les entitats financeres han obtingut el capital lliurat als Ajuntaments a 
través del BCE  a interessos inferiors a l’1%.

Atès que la reestructuració i les lleves del deute, són pràctiques reconegudes en la legislació 
internacional,  sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat possibles en el 
passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que aquesta cancel·lació es 
relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la població. 

Atès que, tot i no estar reconegut pel dret internacional, sí que NN.UU. recomana que les 
legislacions nacionals contemplin les causes d’il·legitimitat del deute,  i els casos recents del 
govern noruec i equatorià ens demostren que els poders públics poden fonamentar-se en 
aquesta il·legitimitat per negociar o anul·lar part del seu deute contret.

Atès que per part dels moviments socials,  organitzacions de juristes, organismes 
internacionals, etc. hi ha consens en reconèixer com a causa d’il·legitimitat,  el fet d’utilitzar 
mecanismes polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute o les 
decisions polítiques que l’augmenten en contra del interès general de la població.

El Ple de l’Ajuntament acorda:

1.- Declarar il·legítims una part dels interessos contrets amb les entitats financeres privades per 
el capital de 1.397.454 euros prestats en el marc del “Plan de Pago de Proveedores 2012 del 
MEF”  on s’han aplicat interessos del 6’50%, 5,94% i 5’74%, per a pagar amb diners públics, el 
que aquestes entitats financeres han obtingut del BCE a interessos inferiors a l’1%.

2.- Quantificar la xifra total d’aquest interessos i sol·licitar la seva nul·litat per ser contraries al 
interès general.

3.-  Emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, europea i 



internacional,  per tal d’aconseguir la nul·litat  d’aquest deute il·legítim

4.-  Sol·licitar una rectificació als partits polítics PP i PSOE per a que la Constitució Espanyola 
torni a situar l’interès general per damunt dels interessos lucratius de la banca privada”.

10.-MOCIÓ     BATLIA     DEROGACIÓ     DECRET     DE     LLENGÜES.  

La Sra. Magdalena Crespí llegeix la moció de referència.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que si hi ha qualque problema 

escolar, que se digui i que el seu grup està a favor del trilingüisme.
La Sra. Batlessa manifesta que aquesta llei s’ha elaborat sense cap 

consens.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que ja hi ha coses d’aquest decret 

que s’estan aplicant i que si hi ha qualque problema, que se digui.
La Sra. Batlessa manifesta que aquest decret ha de sortir del consens i 

que s’ha d’aplicar amb els recursos adients. Expressa que no imagina a 
professors que no tenguin coneixement d’anglès donant una matèria en aquest 
idioma i a més, llevant hores al català.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que el que es pretén és que els 
nins surtin ben formats en idiomes.

El Sr. Andreu Jaume demana que quants d’anys fa que ja estan les 
seccions europees.

La Sra. Batlessa assenyala que no es dóna temps al professorat perquè 
es pugui preparar en anglès i que no es donen compte de la quantitat de gent 
que surt al carrer en contra d’aquest decret.

La Sra. Antònia Mª Estarellas indica que no és el que més protesta el 
que té la raó.

El Sr. Guillem Ramis exposa que es tracta d’un decret de 
desnormalització per afavorir el castellà.

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

“D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del 
règim local de les Illes Balears, es presenta al Ple de l’Ajuntament  de Santa Maria 
del Camí la següent moció de Batlia:

Assumpte: MOCIÓ SOBRE DEROGACIÓ DEL DECRET DE LLENGÜES

Exposició de motius:

El Consell de Govern de dia 19 d’abril de 2013 va aprovar el “decret pel qual es 
regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no 
universitaris de les Illes Balears,”  un decret que limita l’educació en català, 
dificultant enormement l’objectiu d’aconseguir que els escolars, a la llarga la 
societat, conegui adequadament la llengua pròpia del país. Al decret s’hi ha oposat 
la Mesa sectorial d’educació, els representants dels professors, la Universitat de les 
Illes Balears, la Federació de pares i mares i el Consell escolar de les Illes Balears.

Segons l’Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, "la llengua catalana, pròpia de les 
Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la 
nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra 



identitat", perquè això sigui possible és necessari que el conjunt de la societat 
pugui conèixer i emprar amb normalitat la llengua catalana. 

El sistema educatiu ha de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin 
utilitzar correctament el castellà i el català al final del període d’escolarització. 
Aquest objectiu, que és també una obligació legal, quedaria estroncat si, tal i com 
promou l’avantprojecte de llei d’educació del Ministre Wert, es permetés finalitzar 
l’educació obligatòria a les Illes Balears sense haver d’acreditar el nivell de català 
corresponent; com quedaria molt compromès si es permet que l'educació en català 
es limiti al 20% de les hores lectives. 

L’aprenentatge de l’anglès és imprescindible, però assolir competència en llengua 
anglesa no ha de suposar cap detriment per a l'ensenyament de la llengua catalana.

Cap dels estudis diagnòstics publicats per les agències d’avaluació autonòmiques 
(IAQSE), estatals o internacionals, ni cap dels indicadors del sistema educatiu de 
les Illes Balears analitzats pels organismes competents, mostren com a problema 
l’ús de la llengua catalana. I per altra banda es constata que l’aprenentatge 
majoritàriament en llengua pròpia possibilita una bona adquisició de les 
competències en llengua castellana, fins i tot, amb resultats millors que en altres 
territoris de l'Estat monolingües en castellà.

L’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable, 
perquè la compleixi adequadament, s’han d’evitar distincions entre els nins per la 
llengua d’ensenyament, com preveu el decret de llengües en el primer 
aprenentatge o la proposta del Govern de l’Estat de pagar centres privats per als 
pares que vulguin l’educació en castellà. 

El model lingüístic que fins ara hi havia implantat a les escoles de les Illes Balears, 
on la immersió lingüística havia estat un instrument de cohesió social, on es té com 
a objectiu principal aconseguir que ningú pugui ser discriminat socialment per raó 
de llengua, ja que garanteix el coneixement del català i de l’espanyol 
independentment de la llengua inicial, evitant així la segregació dels alumnes.

Concretament el CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET de Santa Maria del Camí 
disposa d’un projecte lingüístic consolidat que dóna molts bons resultats. Amb 
aquest projecte basat en el programa d’immersió lingüística en català, s’ha 
aconseguit fins ara que els alumnes nouvinguts s’integrin en poc temps i parlin 
sense problemes la nostra llengua, el català, sense impedir, a més, que tots els 
alumnes coneguin suficientment la llengua castellana i l’anglesa, com ho demostren 
els resultats obtinguts pels nins i nines de 4t de primària en les proves d’avaluació 
de diagnòstic que es realitzen cada dos anys (IAQSE).
Així mateix, l’Ajuntament de Santa maria del Camí té constància de la bona feina 
educativa que fan els equips docents de tots els centres que es troben al municipi i 
constata la satisfacció de pares, mares i alumnes. 

La qüestió del tractament i l’ús de llengües oficials de les Illes Balears, del model 
lingüístic de les Illes Balears, no ha provocat ni conflictes, ni distorsions en relació 
als resultats, a la convivència als centres o  a les relacions amb el seu entorn.

Les insinuacions que s’han fet de manera intencionada des d’alguns sectors on la 
causa del fracàs escolar sigui l’ús de la llengua pròpia de les Illes Balears com a 
llengua d’ensenyament no estan basades en cap estudi. Les causes de l’elevat 
fracàs escolar són múltiples i aquestes insinuacions pretenen desviar perillosament 
l’atenció de les vertaderes causes.

Amb el coneixement dels resultats que ha donat el model lingüístic actual, es veu 



clarament que les propostes de rebaixar la presència del català com a llengua 
vehicular del primer ensenyament, no es fan des de la perspectiva de millorar 
l’aprenentatge dels escolars, sinó amb intencions exclusivament polítiques.

El 90% dels pares i mares han triat per al present curs l’ensenyament en català, ho 
han fet perquè saben que aquesta és la millor manera que els seus fills i filles 
aprenguin català, castellà i anglès al final del període d'escolarització.

Per tot això, proposam al plenari de l’Ajuntament de Santa Maria del camí l’adopció 
de les següents:

PROPOSTES D’ACORD

1.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí declara que el sistema 
educatiu de les Illes Balears ha d'aportar competència lingüística en 
català, castellà i anglès, per la qual cosa:

1.Insta el Govern de les Illes Balears a derogar el decret sobre 
tractament de llengües en l’ensenyament i a evitar qualsevol acció 
que promogui la distinció dels alumnes segons la seva llengua 
d’aprenentatge o a la fragmentació de la societat en comunitats 
lingüístiques. 

2.Insta el Govern de l’Estat a retirar la proposta inclosa en 
l’avantprojecte de llei d’educació segons la qual al final de 
l’educació obligatòria no serà necessari acreditar el nivell de català 
corresponent.

2.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de les Illes 

Balears a garantir que el nombre d’assignatures impartides en 

llengua catalana no sigui mai inferior al 50% de les hores lectives.

3.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta al Govern de les Illes 

Balears i al Govern de l’Estat a què no es faci desaparèixer el model 

lingüístic que fins ara hi havia implantat a totes les escoles 

públiques de les Illes on la immersió lingüística havia estat fins ara 

un instrument de cohesió social.

4.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta al Govern de les Illes 

Balears a crear vies de millora per possibilitar millors resultats en 

l’ensenyament escolar de l’anglès, incrementant els recursos 

humans i materials necessaris, formació del professorat, impulsant 

una metodologia de treball de l’expressió oral, enfocament 

comunicatiu, sense violentar els projectes lingüístics dels centres, i 

acompassant-ho amb els recursos efectius a l’abast. 

5.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí insta al Govern de les Illes 

Balears a que les propostes legislatives en matèria d'educació 



estiguin consensuats amb la comunitat educativa. No es pot 

entendre que es prenguin mesures que impliquin els diversos 

col·lectius que en formen part sense que s'hagi impulsat abans un 

necessari consens. És per això que aquest Ajuntament donarà 

suport a les mesures de consens adoptades per la comunitat 

educativa.

6.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta al Govern 

de les Illes Balears a defensar l’oficialitat i la unitat de la llengua 

catalana a tots els àmbits en els quals és qüestionada i l'emplaça a 

recuperar el consens social en matèria lingüística i en les propostes 

educatives bàsiques”. 

11  .-MOCIÓ     EQUIP     GOVERN     RELACIÓ     LLOCS     DE     TREBALL   
CONEIXEMENT     LLENGUA     CATALANA.  

La Sra. Batlessa llegeix la moció de referència.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que ha de dir que la nova llei de 

funció pública dóna peu a que cada Ajuntament reguli les seves places.
La Sra. Batlessa manifesta que aplicant la llei, el català es posava com a 

mèrit i a partir d’ara, serà requisit.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que creu que sobrava la moció 

perquè la llei ho regula i que està d’acord en què s’han de conèixer les dues 
llengües.

La Sra. Batlessa manifesta que la llei ho regulava dins una disposició 
addicional i ho considerava com a mèrit i no com a requisit.

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

“L’equip de govern a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta a la consideració 
del Ple la següent moció:

     Assumpte: A FAVOR QUE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE 
L’AJUNTAMENT FIXI
                        EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA COM A 
REQUISIT 

                                                                       

Exposició de motius:
La Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, que el Parlament aprovà el passat 17 de 
juliol de 2012, elimina en termes generals el requisit de català per accedir a la funció 
pública, excepte en aquells llocs de feina d'atenció al públic.



En els  ajuntaments,  la  majoria  de llocs  de feina  podrien  considerar-se en  algun 
moment  com  de  contacte  entre  personal  públic  i  ciutadania,  i  és  obligació 
reconeguda pel nostre Estatut d'Autonomia garantir els drets de la ciutadania a ser 
atesos en qualsevol de les dues llengües cooficials a les illes, en concret quan en 
l'article 4 fa referència a l'obligació de les institucions de crear les condicions que 
permetin  arribar  a  la  igualtat  plena  d'ambdues  llengües,  així  com  s'hi  entén  la 
voluntat del legislador quan obliga l'Administració autonòmica, per mitjà de l'article 
14.3, que la ciutadania de les Illes Balears tenen dret a adreçar-se a l'Administració 
de la CAIB en qualsevol de les dues llengües cooficials.

Vist que la idiosincrasia del nostre municipi, fa que convengui garantir que tots els 
empleats públics que fan feina a l’Ajuntament dominin les dues llengües oficials, 
exigència de domini (requisit) que, a més, és l’única manera de realment aconseguir 
la plena igualtat de les dues llengües com exigeix el nostre Estatut d’Autonomia. 
Atès que si una de les dues llengües és requisit i l’altre és un mèrit, és evident que 
no se les situa en un plànol d’igualtat. En conseqüència correspon a l’Ajuntament, 
mantenir o fixar de forma específica i especial el coneixament de la llengua catalana 
com  a  un  requisit  per  accedir  a  la  condició  d’empleat  públic  a  l’ajuntament. 
Exigència que a més permetrà donar efectivitat al dret de tot administrat a ser atès 
en qualsevol dels dos idiomas oficials.

      
Per tot això, l’equip de govern proposa al Ple de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí 
els següents: 

                                              ACORDS

Primer. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda que la relació de llocs de feina 
determinarà  motivadament  a  totes  les  places  l’exigència  de  coneixement  del  català, 
ateses les característiques sociolingüístiques del nostre poble.

Segon. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda que no es convocarà cap plaça ni 
lloc de feina, fix o interí o de duració determinada, en que d’acord amb la legalitat no 
s’hagi establert com a requisit el coneixement dels dos idiomes oficials.

Tercer.  L’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda garantir que els ciutadans que 
s’adrecin a l’administració pública podran ser atesos indistintament en les dues llengües 
oficials.

Quart. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda que tots els topònims del nostre 
municipi mantindran la seva versió en llengua catalana com a única oficial”.

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

1.-COMUNICACIONS     DE     BATLIA.  



La Sra. Batlessa dóna a conèixer els decrets dictats des del darrer ple i 
la Corporació es dóna per assabentada. Es comunica també l’informe 
d’intervenció i tresoreria sobre el seguiment del pla d’ajust.

2.-PRECS,     PREGUNTES     I     MOCIONS.  

-  PP: Han observat que el camió de l’Ajuntament està aturat.  

El Sr. Nicolau Canyelles contesta que efectivament està aturat perquè li 
robaren el carburant i esperen que vengui una grua per dur-lo se’n.

-  PP: Què passa amb les càmeres instal.lades al punt de recollida?  

El Sr. Guillem Ramis contesta que gràcies a elles han observat que a 
l’àrea de la voltadora molta gent hi du els residus tot mesclats, la qual cosa 
suposa un cost per a les altres persones.

El Sr. Nicolau Canyelles exposa que les mateixes enfoquen a l’interior i 
que més que res és una mesura disuasòria.

La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si es disposa de l’autorització de 
la Delegació de Govern.

La Sra. Batlessa contesta que els informaran.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que avui ha vist un castellet de roba i 

electrodomèstics, demanant si saben qui ho posa.
El Sr. Guillem Ramis expressa que si saben qui són, envien la policia i 

aquesta demana si disposen d’autorització.

-PP: Com està el catàleg de patrimoni dels béns rústics?. 

La Sra. Batlessa manifesta que la setmana passada va arribar el darrer 
informe i l’arquitecte hi està fent feina i que ja s’han elaborat un parell de fitxes 
noves. Diu que estan en fase d’elaborar les fitxes i mentrestant és vigent el que 
tenen.

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-una hores quinze minuts de dia 
vint-i-cinc de juliol de dos mil tretze; de totes les quals coses, com a Secretària 
de la Corporació, don fe.

                                                         LA SECRETÀRIA

                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas.
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