
 
 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 22-01-2015. 
 
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. 
Sr. Andrés Jaume Castañer. 
Sr. José Serra Matas. 
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon. 
Sr. Alfonso Gómez Rosselló. 
Sr. Andrés Morcillo Sánchez. 
Sr. Guillem Ramis Canyelles. 
Sra. Antonia Martí Alfano. 

 
REGIDORS QUE HAN JUS- 
TIFICAT LA SEVA ABSÈNCIA:    Sra. Antònia Mª Estarellas Torrens. 
 
 

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, 
a les vint-i-una hores de dia vint-i-dos de gener de dos mil quinze, 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. 

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

dia. 
 
 

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 27-11-2014. 
 
La Sra. Batlessa proposa rectificar aquesta acta en el sentit de substituir 

la frase “casa municipal de la Plaça de la Vila” per “casa municipal del C/ Pare 
Miquel Cabot nº 7”. 

Posada a votació l’acta amb aquesta rectificació, és aprovada per 
unanimitat dels assistents. 

 
 

 2.-DEIXAR SENSE EFECTE EL PLA D’AJUST. 
 

La Sra. Batlessa manifesta que aquest pla es va fer per concertar el 
préstec per al pagament als proveïdors i tenia una vigència de fins a deu anys o 
fins que s’amortitzàs el préstec. Diu que l’Ajuntament ja ha amortitzat aquest 
préstec; llegint tot seguit les propostes. 

El Sr. Andrés Jaume expressa que els hi sembla positiu. 
 



 
 

  

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels assistents aprova les següents propostes: 

 
1. Vist el contingut del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que se determinen les obligacions de 

informació i els procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als 

proveïdors.  

2. Vista l’aprovació per Ple de la Corporació del Pla d’ajust, de data 30.03.2012. 

3. Vista la resolució de 30 d’abril de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Administració Públiques, de 

valoració FAVORABLE del Pla d’Ajust remes per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a efectes de 

concertar operacions de préstecs a llarg termini a efectes de pagament als proveïdors. 

4. Vista la notificació a L’ajuntament de Santa Maria del Camí, de data 10 de maig de 2012, de la 

Secretaria d’Estat d’Administracions públiques d’autorització d’endeutament a llarg termini per imports 

de 1.077.509,61 euros i de 120.691,58 euros. 

5. Vist que l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, durant els exercicis econòmics 2013 i 2014 va efectuar 

cancel·lacions voluntàries anticipades dels capitals pendents, havent-se realitzat el desemborsament 

totals dels capitals pendents d’amortitzar, esmentats al punt 3 anterior, abans del 31 de desembre de 

2014. 

6. Vist el termini de vigència dels Plans d’ajust, que d’acord amb la descripció del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques relatiu a la tipologia del Pla d’Ajust, fixa que el termini màxim de vigència 

és de 10 anys (fins a l’any 2022) o fins al cumpliment del termini de cancel·lació, és a dir, quan 

s’efectui l’amortització definitiva de l’operació. 

 

Per tot això,  se formulen les següents: 

 

PROPOSTES 

 

PRIMER. Deixar sense efecte el Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí aprovat 

pels exercicis econòmics 2012-2022. 

SEGON. Fer publica la finalització de la vigència del Pla d’Ajust dels exercicis econòmics 2012-

2022, mitjançant inserció de l’anunci en el BOIB. 

TERCER. Remetre còpia d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, així 

com efectuar la seva remissió telemàtica mitjançant l’Oficina Virtual per a la Coordinació financera amb les 

Entitats Locals, a través de l’aplicatiu obert a efecte de seguiment trimestral dels plans d’ajustos.  

 
 
3.-CREACIÓ SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT. 
 
La Sra. Batlessa llegeix les propostes i manifesta que es tracta d’una 

forma de facilitar l’accés dels ciutadans a l’Administració. 
El Sr. Andrés Jaume exposa que tot el que suposi facilitar l’accés a 

l’Administració i modernitzar aquesta, els hi sembla bé. 
   
  Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 



 
 

  

unanimitat dels assistents aprova les següents propostes: 
             

“Atesa la necessitat de crear una Seu Electrònica en aquest Municipi amb 

l’objecte de permetre l’exercici del dret que tenen els ciutadans a relacionar-se amb les 

Administracions Públiques per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei 

11/2007,de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans. 

 

Atès que la creació de la Seu Electrònica s’ajusta als principis de publicitat 

oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i 

interoperabilitat. 

PROPOSTES 

 

PRIMER. Crear la seu electrònica de l’Ajuntament, 

disponible en l’adreça URL www.ajsantamariadelcami.org la 

titularitat, gestió i administració de la qual correspon a aquest 

Ajuntament. 

SEGON. La seu electrònica se subjecta en els principis de 

publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, 

disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. 

TERCER. La seu electrònica serà accessible als ciutadans tots els dies de l’any, 

durant les vint-i-quatre hores del dia. Només quan concorreixin raons justificades de 

manteniment tècnic o operatiu es podrà interrompre, durant el temps imprescindible, 

l’accessibilitat d’aquesta. 

QUART. D’acord amb el que estableix la disposició final 

tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels 

Ciutadans als Serveis Públics, els drets reconeguts en l’article 6 

d’aquesta Llei, podran ser exercits en relació amb els 

procediments i actuacions adaptats a aquesta, en aquest sentit, 

l’Ajuntament farà públic en la seu electrònica i mantindrà 

actualitzat el catàleg de procediments i actuacions. 

CINQUÈ. Establir que la publicació en el tauler d’edictes 

de la seu electrònica tindrà caràcter complementari a la 

publicació en el tauler d’anuncis municipal, sense perjudici de 



 
 

  

que pugui ser substituïda per aquesta publicació electrònica en 

els casos en que es consideri convenient.  

SISÈ. Des de la seu electrònica s’accedirà al perfil de 

contractant de l’Ajuntament, el contingut del qual s’ajustarà al 

que disposa la normativa de contractació.  

SETÈ. La seu electrònica tindrà el contingut marcat en la 

legislació aplicable, i hi constarà, en tot cas: 

 

a) La identificació de la seu, així com de l’òrgan o òrgans 

titulars i dels responsables de la gestió i dels serveis posats a 

disposició dels ciutadans en aquesta.  

b) La informació necessària per a la correcta utilització de la 

seu, incloent el mapa de la seu electrònica o informació equivalent, 

amb especificació de l'estructura de navegació i les diferents seccions 

disponibles. 

c) El sistema de verificació dels certificats de la seu i dels 

segells electrònics. 

d) Un accés al registre electrònic i a les normes de creació 

del registre o registres electrònics accessibles des de la seu. 

e) La informació relacionada amb la protecció de dades de 

caràcter personal. 

f) L’Inventari d’informació administrativa, amb el catàleg de 

procediments i serveis prestats per l’Ajuntament. 

g) La relació dels mitjans electrònics a què es refereix 

l’article 27.4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic 

dels Ciutadans als Serveis Públics. 

h) Un enllaç per a la formulació de suggeriments i greuges 

davant els òrgans que en cada cas resultin competents. 

i) L’accés, si escau, a l’estat de tramitació de l’expedient, 

prèvia identificació de l’interessat. 



 
 

  

j) La comprovació de l’autenticitat i integritat dels 

documents emesos pels òrgans o organismes públics que abasta la 

seu que hagin estat autentificats mitjançant codi segur de verificació. 

k) La indicació de la data i hora oficial. 

l) El calendari de dies hàbils i inhàbils a efectes del còmput 

de terminis. 

 

VUITÈ. L'Ajuntament publicarà de forma periòdica i 

actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui 

rellevant per garantir la transparència de la seva activitat 

relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública, 

tot això de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

En aquest sentit, l’Ajuntament publicarà:  

 

— Informació institucional, organitzativa i de planificació. 

— Informació de rellevància jurídica, això és normativa 

pròpia, tant ordenances o reglaments com ordenances fiscals o 

qualsevol altra disposició de caràcter general. 

— Informació econòmica, pressupostària i estadística». 

 

NOVÈ. S’habilita la Batlia perquè adopti les mesures 

organitzatives necessàries que permetin el desenvolupament de 

les previsions d’aquest acord i pugui modificar els aspectes 

tècnics que calguin per motius de normalització, interoperabilitat 

o, en general, adaptació al desenvolupament tecnològic. 

DESÈ. La seu electrònica entrarà en funcionament una 

vegada finalitzades les feines tècniques adients. 

 
 

4.-PROCLAMACIÓ FILL ADOPTIU DE LA VILA EL Sr. PEDRO 
ROSSELLÓ FAR. 

 



 
 

  

 La Sra. Batlessa manifesta que amb aquesta proposta se segueix la 
tramitació de l’acord de l’Ajuntament adoptat en un ple anterior, remarcant 
coses de la seva vida i obra segons la proposta. 
 El Sr. Andrés Jaume diu que vol remarcar que ha estat un santamarier 
destacat. 
 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels assistents aprova les següents propostes: 
             
“Vida i obra 

D. Pere Rosselló i Far va néixer al veï poble d´Alaró l´any 1935. L´any 1947, 
amb tan sols 12 anys entrà al Seminari i va celebrar la seva primera missa als 23, era el 
desembre de 1958. 
Al llarg d´aquesta dilatada vida vocacional ha estat destinat a les parròquies de: 

- Sant Josep Obrer – on va fer les pràctiques. 
- Porreres – 1 any 
- Biniali – 6 anys 
- Consell – 16 anys 
- I finalment, el 12 de setembre de l´any 1982 arribà a Santa Maria del Camí, 

d´això ja en fa 32 anys. 

Ha sigut el rector del poble durant 29 anys, fins que al setembre de 2011 es jubilà. 
Ell i la seva família, anys enrere optaren per residir al municipi, per tant D. Pere, 

més allà de la seva jubilació, continua col.laborant periodicament amb la parròquia 
sempre que la ocasió ho requereix, sient un gran suport pels nous rectors, primer D. 
Manolo Montero i actualment  D. Antoni Cañellas. 
 
Obra 

Ben aviat es manifestà el caràcter actiu i emprenedor de D. Pere i la implicació i 
dedicació a la nova Parròquia a la qual havia estat destinat i de seguida reactivà la vida 
parroquial. 

Posà en marxa la recuperació de les cofradies i les processons de la Setmana 
Santa. 

A partir d´aquesta iniciativa es recuperà la Banda de Música que feia anys havia 
deixat de sonar, corria l´any 1987. 

La banda recuperada sortia per primera vegada per les processons de l´any 1988. 
D. Pere va impulsar la recuperació del pancaritat a l´ermita de Son Seguí el dia 

de l´Àngel, les festes de setembre i activà el calendari litúrgic fomentant la participació i 
fent Parròquia i Poble de bon de veres. 

Però fou també un gran impuls a l´hora de recuperar patrimoni, afrontant reptes 
de gran envergadura:  

Afrontà la restauració de l´orgue, encomenant la tasca a Pere Reynés i Toni 
Mulet. Aquesta peça de gran valor patrimonial era aleshores inservible des de feia molts 
d´anys i novament es deixà sentir l´any 1995. 

Afrontà la restauració de la Capella Fonda, del campanar i del rellotge, 
recuperant aquest el seu esplendor, aquest color blau intens que tan el caracteritzà i que 
el fa tan singular, sient, sense cap dubte, una de les imatges identificatives del nostre 
poble. 

Complint les darreres voluntats de D. Margarita Calafat Cabot (senyora de Cas 
Metge Rei) fou l´impulsor del Patronat de la Residència. Es varen administrar els bens 



 
 

  

cedits per D. Margalida i comptant amb el suport del recordat D. Teodor Ubeda 
aconsegui que la Residència fos una realitat al nostra poble. 

Alhora amb la cessió dels bens de D. Margalida Calafat Cabot, l´Ajuntament 
també disposà d´uns terrenys on ubicar una nova biblioteca. Aquesta fou una realitat 
l´any 1999. 

Però sense cap dubte una de les obres més arriscades que afrontà D. Pere i a 
hores d´ara una de les obres més lloades i de la que ens sentim més orgullosos el poble 
de Santa Maria fou la reforma i recuperació de l´esglèsia parroquial. 

Don Pere va demostrar tenir poca peresa i va envestir una tasca llarga i costosa. 
No tan sols la va dur a terme, sinó que ho va fer amb molt bon gust, estudiant tots i cada 
un dels detalls. 

Es pot dir que després d´aquella actuació tenim un església nova, més lluminosa, 
que ha recuperat detalls amagats i s´ha vestit amb les seves millors gales. L´església un 
cop restaurada fou novament beneïda al setembre de l´any 2000. 

Si el poble actualment disposa d´un nou centre educatiu d´infantil i primària 
també s´ha d´agraïr a la intercessió de D. Pere. Els terrenys son actualment on s´ubica el 
centre, eren terrenys de D. Margalida Calafat Cabot, terrenys afectats per la construcció 
de la residència i aquests no permetien altre ús. Fou la intercessió infatigable de D. Pere 
davant el Bisbat la que permetè el seu vist-i-plau pel canvi d´ús. 

Dites gestions facilitaren la construcció de l´escola que fou una realitat l´any 
2009 i actualment disposam també dels terrenys necessaris per ubicar-hi el nou IES. 

I darrerament novament es posiciona clarament davant el Bisbat per tal que sia el 
poble el que disposi i sia titular d´uns terrenys a la Vall de Coanegra. 

Per tot l´exposat i per la seva participació i implicació dins la vida del nostre 
poble, defensant els nostres interessos i actuant com un santamarier més, 

Proposam al Ple: 
Declarar a D. Pere Rosselló i Far fill adoptiu i predilecte del poble de Santa 

Maria del Camí”. 
 

 
 5.-PADRÓ HABITANTS A 01-01-2014. 
 
 La Sra. Batlessa llegeix les propostes, manifestant que es tracta d’un 
protocol. 
 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels assistents aprova les següents propostes: 
 

“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 02-12-2014, nº 3636, la 
formalització de les actuacions realitzades durant l’exercici anterior per a l’aprovació de la 
revisió del Padró Municipal a 01-01-2014; 

 
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 01-01-2014, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, i amb un resultat, 



 
 

  

referit a la data indicada, de 6.591 habitants. 
 
  2.-Remetre aquest acord a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional 
d’Estadística”.   
 
 

 6.-MODIFICACIÓ CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIA ENTRE 
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. 

 
 La Sra. Batlessa manifesta que plantegen aquesta modificació ja que no 
hi ha liquidesa per adquirir dues finques rústiques, llegint a continuació les 
propostes. 
 El Sr. Andrés Jaume expressa que a un altre ple se mostraren en contra 
d’aquesta adquisició perquè trobaven que hi havia altres prioritats i que els hi 
sembla més interessant les inversions al camp d’esports. 
 La Sra. Batlessa manifesta que al camp d’esports es deixa una partida 
per fer una posta a punt. Diu que aquestes finques tenen altres pretendents i 
que estan molt ben ubicades i que ara es té la possibilitat de què el poble pugui 
gaudir d’unes finques dins Coanegra. Assenyala que per altra part, aquestes 
finques són interessants des d’un punt de vista cultural i educatiu i així serà una 
forma de què els santamariers tenguin accés directe a la Vall de Coanegra. 
 El Sr. Guillem Ramis expressa que l’accés al camp de cada vegada es 
retalla més a tota Mallorca i que les generacions futures no gaudiran de trepitjar 
una garriga, essent una oportunitat que es té ara. 
 La Sra. Batlessa exposa que inclús hi ha problemes per signar el 
conveni per poder anar a l’ermita de Son Seguí. 
 El Sr. Andrés Jaume assenyala que ells pensen que es tracta de 
qüestions de prioritats. Segueix dient que la Batlessa al ple anterior va dir que 
no hi havia res fermat i a la comissió informativa ja va dir que s’aniria al notari. 
 La Sra. Teresa Cañellas es refereix al nom de les finques. 

La Sra. Batlessa manifesta que s’havia d’anar al notari abans i no va 
poder ser i que al BOIB va sortir “finques rústiques” sense dir quines eren 
precisament per evitar problemes i que ella en cap moment va dir el nom de les 
finques ni el número de parcel.la i que saben que és ara o mai. 
 El Sr. Guillem Ramis expressa que el tema s’havia de dur amb discreció 
i que lluiten perquè sigui del poble. 
 
 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 PSOE-PSIB i cinc 
vots en contra, corresponents als membres del PP aprova les següents 
propostes: 
 

“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits de 2015, en la 

modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferents grups de 

funció, d’acord amb el detall següent: 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
17100 62100 “Adquisició de 2 finques 

rustegues” 
365.000 euros 



 
 

  

  TOTAL DESPESES 365.000 euros 

Baixes en Aplicacions de despeses 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
93300 62500 Rehabilitació patrimoni 

municipal 
65.000 

34200 62700 ESPORTS - Inversió esports 
projecte complexe 

300.000 

  TOTAL DESPESES 365.000 

 

 

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”. 

 

 

7.-MOCIÓ EPS: ADHESIÓ A LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓ I 
CONSUM D’ENERGIES RENOVABLES “Somenergia S.L”. 
 
El Sr. Guillem Ramis pren la paraula i exposa que es tracta d’una moció 

sobre el consum energètic, llegint-la a continuació. 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres assistents, aprova 

la moció de referència 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 del Grup Municipal Esquerra de Santa Maria:  Adhesió a la 
Cooperativa de producció i consum d’energies renovables “Somenergia S.L.”, en 
línia amb el compromís adquirit pel pacte de batles de promoure la reducció 
d’emissions de CO2. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  

 

Els successius Informes del Pannell Intergovernamental d’experts sobre 

Canvi Climàtic de les Nacions Unides, no poden ser més explícits i afirmen que 

l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien els augments 

observats de la temperatura dels oceans, el desglaç generalitzat de les glaceres, 

l’augment mundial del nivell de la mar, la disminució de les platges i els creixents 

desplaçaments de població per catàstrofes “naturals”.  

 



 
 

  

El diagnòstic del problema s’associa al model de consum energètic 

clarament insostenible, basat en l’abús de combustibles fòssils i l’emissió de 

gasos amb capacitat per a modificar els vectors ambientals. 

 
Conscients d'això, molts municipis com el de Santa Maria del Camí, han 

portat  endavant iniciatives en els darrers anys per promoure i reduir el consum 

energètic, fer-ne un ús més eficient i reduir al màxim les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle.  

 
Molts Ajuntaments hem signat compromisos públics i hem realitzat plans 

energètics locals per poder iniciar les accions necessàries per tal d’assolir aquests 

objectius. Un exemple és el Pacte dels Batles per l’energia sostenible que 

estableix un compromís de reducció d’emissions del 20% i de consum del 20% 

d’energia renovable pel 2020, i que va ser signat per 5.780 municipis d’Europa, 

26 d’ells a Mallorca.    

 

En el cas de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, d’acord amb les 

directrius del Pla d’Acció de les Illes Balears contra el canvi climàtic impulsat per 

la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears”, l’octubre el 

2011 es va aprovar el PAES  “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible” contra el 

canvi climàtic,. 

 

La consciència i el compromís social i ambiental en les Administracions 

Públiques, han de ser elements fonamentals i transversals en les decisions 

polítiques, per això en la mesura que puguem cal apostar per promoure projectes 

empresarials o cooperatius, compromesos amb el bé comú i l’interès general i 

deslligar-nos progressivament de les empreses amb escassa o nul·la consciència 

social i ambiental o que mantenen pràctiques comercials i polítiques èticament  

qüestionables aquí o en qualsevol racó del món.  Cal recordar que el plenari de 

l’Ajuntament de Santa Maria del Camí,  va aprovar per unanimitat,  una 

declaració institucional de suport a les cooperatives l’any 2012,  Any 

Internacional de les Cooperatives. 

 

La Cooperativa  “SOM ENERGIA S.L.” és una comercialitzadora d’energia 
independent,  sense ànim de lucre i compromesa  a impulsar un model energètic 100% 



 
 

  

renovable.   Les seves principals activitats són la comercialització i la producció 
d’energia d’origen renovable.   
 
La cooperativa “SOM ENERGIA S.L.”, compra, gestiona i factura l’electricitat que 
usen els seus socis i sòcies,  com a comercialitzadora d’electricitat verda, segons els 
certificats de garantia d’origen (CNMC).     
 
La cooperativa “SOM ENERGIA S.L.”  produeix energia elèctrica en instal·lacions de 
generació a partir de fonts renovables (sol, vent, biogàs, biomassa, etc.), finançades amb 
aportacions econòmiques voluntàries dels socis i està al servei d’aquests de manera 
eficient, transparent i responsable.  
 

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’aprovació de la següent moció: 

 
ACORD: 

 

1.-  L'Ajuntament de Santa Maria del Camí fera una aportació de 100 euros al Capital 
Social de la Cooperativa Som Energia S.L.  i així poder formar part d’un moviment 
social de transformació del model energètic. 
 
2.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí,  participarà com a soci i en la mesura de les 
seves possibilitats, en les assemblees que convoqui la Cooperativa Som Energia S.L. 
 
3.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, realitzarà les gestions necessàries per tal de 
contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el 
subministrament d’electricitat 100% renovable.  

 

4.- L’Ajuntament fera públic aquest acord per donar-ho a conèixer i contribuir 

d’aquesta manera a la promoció del consum d’electricitat d’origen renovable”. 
 

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

 
 
 1.-COMUNICACIONS 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. 
 

-PP: El Sr. Andreu Jaume demana per les raons de posar un ACIRE al 
Camí de Coanegra. 
 
 La Sra. Batlessa manifesta que s’han fet una sèrie de gestions. Diu que 
es va tractar d’una demanda d’uns veinats davant la problemàtica d’aparcar els 



 
 

  

cotxes i es demanà un informe a la policia. Segueix dient que es va fer una 
prova un cap de setmana amb discos i així i tot aparcaren cotxes. Va ser 
suggeriment de la policia que es reduís tot el tram, i que hi havia també el 
problema de les ambulàncies que no podien passar. Assenyala que s’havia de 
prioritzar la seguretat de les persones. 
 
 

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 trenta minuts de dia 
vint-i-dos de gener de dos mil quinze; de totes les quals coses, com a 
Secretària de la Corporació, don fe. 
 
 
                                                         LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas. 
 
 
 


