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LES NORMES URBANÍSTIQUES.El 16 de novembre de 2006, la majoria municipal de l’ajuntament de Santa Maria del Camí, va
formalitzar l’aprovació inicial les Normes Subsidiàries.
Un procés que ha portat més de deu anys de tràmit, que determinarà i condicionarà el
desenvolupament futur del poble. Però tot i així no ha suposat un motiu suficient per a que
l’equip de govern municipal intentés involucrar i fer participar a les diferents entitats cíviques
del poble.
Es molt penós veure com per a altres motius de molt menys transcendència per a el futur del
poble, l’equip de govern s’ha esforçat molt més per a fer-ne publicitat i implicar-hi a les
diferents entitats socials. Per a la discussió i tràmit de les Normes Subsidiàries l’equip de
Govern del PSM no ha convocat ni una sola reunió informativa per a que la gent i les entitats del
poble poguessin conèixer el que s’estava discutint i com això afectarà a l’estructura urbanística i
a la qualitat de vida dels santamariers i santamarieres.
Evidentment s’han fet les exposicions públiques que marca la llei, però el que es facilitar i
animar a la participació i a l’aportació de les entitats del poble ha estat nul·la.
Solament la gent afectada directament o les persones que prèviament ja teníem l’interès i la
predisposició necessària per a fer un estudi i seguiment de les NN.SS. que s’estaven tramitant
hem pogut fer-hi alguna aportació.
L’extrem per a evitar que el debat de les NN.SS. tingués massa transcendència dins el poble, va
arribar al punt que quan una entitat cívica fent us de la informació disponible en va fer una
exposició a la seva pagina de Internet en el període de exposició pública, l’equip de Govern va
intentar que la informació de la pagina es retirés per no estar autoritzada per l’equip redactor a
exposar-la ( amb arguments semblants a “ drets d’autors, propietat intel·lectual, entre d’altres ),
afortunadament al dia d’avui aquesta pagina amb l’exposició de les NN.SS. encara es pot
consultar.
Sembla ser que per part de l’equip de Govern municipal, establir terminis en horari d’oficina per
a que la població i les entitats puguin consultar, un munt de plànols i papers de difícil
comprensió, ha estat suficient per a que la gent participés democràticament en el debat i la
elaboració de les NN.SS. Aquest no es el cas per a Esquerra Unida - Els Verds, això no es així i
considerem que molta de gent esta ocupada o fa feina en hores de oficina i sabem que la
participació, la transparència i la informació no es garanteixen amb el simple compliment de les
lleis que obliguen a fixar terminis d’exposició pública.
Les Normes Subsidiàries de Santa Maria del Camí eren una assignatura pendent del PSM des de
l’any 1.988 quan la majoria municipal del PP va aprovar unes normes que no ens agradaven a
ningú de l’oposició i que el mateix PSM hi va votar en contra.
Mes de quinze anys de majoria absoluta del PSM a l’ajuntament i les NN.SS. que s’han elaborat
i aprovat no tenen gaire a veure amb les propostes que des de sectors ecologistes i progressistes
es demanden per a fer pobles més habitables i més sostenibles .
Pot dir l’equip de Govern municipal que les Normes Subsidiàries aprovades amb els set vots del
PSM i UM, son millors que les actuals aprovades a l’any 1988 i que era urgent substituir-les,
però no que han estat participatives o pensades per a generacions futures, per que l’únic que
queda clar es que s’han defensat els interessos de particulars i no els de la col·lectivitat.
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A Esquerra Unida – Els Verds no ens agraden aquestes NN.SS. i veiem que s’han aprovat amb
molt poca voluntat per mantenir el caràcter de poble, no s’ha posat gaire interès en fer un
poble agradable per a viure i s’ha pensat molt poc amb les generacions futures.
- No estan adaptades al Pla Territorial de Mallorca que obliga a adaptar-les abans del 1 de gener
de 2007.
- No disposarem en un futur de les suficients zones verdes dins el casc urbà tal com marca la llei,
el còmput de zones verdes que s’ha realitzat es incorrecte i es sumen fins i tot els espais de les
futures rotondes i voreres de carreteres.
- No es reserva cap zona especifica per a construcció de habitatges de protecció oficial.
- No es preveu cap itinerari per a vianants i ciclistes sense trànsit de vehicles motoritzats.
- No es preveu cap enllaç directe del Polígon Industrial de Son Llaüt amb l’autopista.
- No es preveu cap enllaç per a el trànsit entre la carretera de Bunyola i la futura via de
circumval·lació, que al dia d’avui ja provoca un cert nivell de saturació en els carrers Josep Capó
i Antoni Gelabert.
- No es facilita un creixement natural del nucli urbà i es continua estirant el poble cap els
extrems, mantenint un creixement incorrecte contrari a la preservació de la trama urbana existent
tal com recomana el Pla Territorial de Mallorca.

ESQUERRA UNIDA – ELS VERDS de Santa Maria del Camí
desembre 2006

3

OMNIPRINT
Davant les informacions aparegudes a tots els mitjans de comunicació de l’illa sobre l’obertura
de diligències per part de la fiscalia de delictes urbanístics pel cas Omniprint, una nau de polígon
de son Llaüt ha on s’imprimeix el diari “El Mundo”, propietat de l’empresa Unedisa i del Grup
Barceló i un article del Diari Balears signat per Joan Riera amb el títol “Grosske i el deshonor”,
atribuint alguna mena de responsabilitat en aquest tema a EU-EV, el grup municipal d’Esquerra
Unida-Els Verds de Santa Maria del Camí vol puntualitzar el següent:
1- El grup municipal d’Esquerra Unida-Els Verds, celebra aquesta acció de la fiscalia per uns
actes reiteradament denunciats pel nostre grup fa molt temps. Iniciaren les obres, les acabaren i
inauguraren la planta OMNIPRINT del Polígon de Son Llaüt aconseguint la llicència d’obres
tres mesos després, amb un desconsideració absoluta la legalitat vigent. Es sobrepassaren en el
volum edificable i en l’espai d’ocupació previst en el Pla Parcial de 1991. Ens alegrem que la
legalitat sigui per a tothom, també per a les empreses influents.
2- A Santa Maria governa únicament i amb majoria absoluta el PSM-Entesa Nacionalista, un
grup que es presenta a les properes eleccions locals com a independents.
3- El grup municipal d’Esquerra Unida-Els Verds, no sols no ha participat en la dilació de les
accions davant les flagrants il·legalitats de la planta de Omniprint i de la totalitat del Pla Parcial
de polígon de Son Llaüt, si no que en el mes de juny del 2006 va presentar una moció en el Ple
municipal sol·licitant la dimissió del regidor d’urbanisme per aquests fets, entre d’altres, moció
que va rebutjada per l’equip de govern i amb l’abstenció del PP i UM.
4- Esquerra Unida-Els Verds de Santa Maria vol denunciar les diverses campanyes hipòcrites,
manipuladores i fraudulentes de l’extrema dreta dirigides des de “El Mundo”, impreses en una
planta il·legal i sense Llicència d’Activitats ni permís d’obertura. Abans contra Margarita
Nájera, Pilar Costa , Miquel Àngel Llauger.., i ara, encarnissadament, contra Eberhard Grosske,
encaminades únicament a dispersar l’atenció sobre Ses Salines, Santa Margalida, Calvià,
Llucmajor, Ciutadella, Eivissa, Andratx, i un molt llarg estel , l’estel de la vertadera corrupció a
les nostres illes representada per l’historia del PP.

Josep Juaneda
gener 2007
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CANVI ESTÈTIC I REFORMA EN EL CLAUSTRE DEL ANTIC CONVENT
DELS MÍNIMS
En diferents ocasions i durant més de dos anys, insistentment he qüestionat la reforma
que s’ha realitzat en el claustre de ca’n Conrado i per això mateix he sol·licitat per escrit en el
registre municipal i també en el ple de l’Ajuntament, informació sobre les obres i la resposta
sempre ha estat en el mateix sentit, que tot es legal, que tot està bé, que no m’he de preocupar
per res i que obtindré les fotocòpies de tota la informació sol·licitada.
El passat dissabte 27 de gener, vaig obtenir les fotocòpies sol·licitades i a diferència del
que manifesten el regidor d’obres i la batllessa, entenc que s’ha obrat malament, que no hi ha
hagut prou vigilància, que ni el nostre Ajuntament, ni el Consell Insular han protegit be el
nostre patrimoni cultural i que han optat pel camí fàcil de no enfrontar-se a les persones
influents.
Malgrat algunes qüestions referides a la reforma del Claustre de ca’n Conrado, ja les
vaig escriure ara fa aproximadament un any, penso que resulta d’interès tornar-les a escriure
juntament amb altres dades que no disposava en aquell moment i que com a poc permeten
sospitar que hi ha hagut un tracte molt permissiu o de manca de zel.
L’Antic Convent dels Mínims, està catalogat com a BIC (Bé d’Interès Cultural ) des de
l’any 1962 i les possibles reformes, reparacions, obres menors i majors que s’hi hagin de fer, a
més de necessitar la pertinent llicència municipal d’obra, precisen de l’informe favorable de la
Comissió del Patrimoni del Consell Insular de Mallorca i de la Comissió del Patrimoni de
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
El 30 de setembre de 2004, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, denegà una
sol·licitud de llicència d’obra, per a connectar les aigües pluvials del Claustre a la xarxa
municipal, per que a la zona en aquell moment no hi havia xarxa municipal de pluvials.
El 4 de novembre de 2004, J.F.C. sol·licità al Consell Insular de Mallorca, autorització
per a realitzar-hi una obra de reparació i canalització d’aigües pluvials.
Entre el mes de novembre i desembre de 2004, s’iniciaren a porta tancada, unes obres
sense cap cartell informatiu i sense disposar de la llicència municipal d’obra.
A partir d’aquest moment els santamariers i santamarieres deixàrem de tenir la
possibilitat de visitar i poder gaudir de l’encant i la tranquil·litat del Claustre que en horari diürn
habitualment, sempre estava obert.
El 20 de desembre de 2004, es realitzà una inspecció per part d’un tècnic de la Comissió
del Patrimoni del Consell Insular, obviant que el coll de la cisterna del centre del claustre ja
havia desaparegut i que les obres s’havien iniciat sense la prèvia autorització.
El 22 de desembre de 2004, s’autoritza per part del Consell Insular l’obra sol·licitada de
canalització d’aigües pluvials.
Divendres 7 de gener de 2005, per comunicació telefònica l’ajuntament de Santa Maria
del Camí té coneixement de la realització de les obres citades i es decreta verbalment, la
paralització d’obres per carència de la llicència municipal.
Dissabte 8 de gener de 2005, mentre les obres continuen a porta tancada, en el registre
municipal te entrada una sol·licitud de llicència d’obres, per a reparar enfonsaments a la part
central del claustre i canalització d’aigües pluvials cap a la zona del jardí de davant l’església.
Vista l’envergadura de l’obra que s’hi està realitzant, es bo d’entendre que no es correspon
amb la llicència que s’ha sol·licitat.
Dijous 13 de gener de 2005, es comunica novament a l’ajuntament i per telèfon que les
obres continuen a porta tancada i sense cap cartell informatiu. L’ajuntament torna a decretar
aquesta vegada per escrit, l’ordre de paralització d’obra.
Dimarts 18 de gener, sense que les obres s’hagin aturat, es reuneix la Comissió del
Patrimoni de Santa Maria del Camí i emet un informe favorable per a realitzar l’obra sol·licitada,
el mateix dia a continuació es reuneix la Junta de Govern Local de Santa Maria del Camí i
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acorda concedir llicència per a reparar els enfonsaments de la cisterna del Convent dels Mínims,
advertint que no es podran realitzar obres que impliquin variacions estètiques.
Dimecres 19 de gener de 2005, les obres continuen i és evident que impliquen una
important variació estètica, no es corresponen amb la llicència d’obra sol·licitada i no s’ajusten
a l’autorització realitzada per part de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
Dijous 27 de gener de 2005, plenari a l’ajuntament de Santa Maria del Camí, a
preguntes sobre les obres del Convent, la batllessa respon que s’haurà de complir tota la
normativa vigent o tornar a la situació anterior, donant a entendre que no es podrà legalitzar
cap obra que no estigui expressament autoritzada.
Dimarts 1 de febrer de 2005, mentre les obres continuen, en el registre municipal té
entrada una segona sol·licitud de llicència d’obres del mateix promotor J.F.C., aquesta vegada
per a substitució de xarxa de pluvials i reposició de paviment.
Divendres 18 de febrer de 2005 la Comissió del Patrimoni del Consell Insular autoritza
les obres d’empedrat i de retirada del coll de cisterna del centre del Claustre.
Dilluns 16 de maig de 2005, la Comissió del Patrimoni de Santa Maria del Camí acorda
sol·licitar al promotor més documentació sobre les obres del Claustre i que se suggereixi al
promotor deixar el coll de cisterna, sense canviar-lo per la font proposada.
Dijous 24 de novembre de 2005, la Junta de Govern Local acorda concedir llicència
d’obres per a la substitució de la xarxa de pluvials i la reposició de paviment del Claustre sense
fer menció de la font amb brollador que substitueix al coll de cisterna del centre del claustre.
Febrer de 2007, amb les obres del Claustre acabades i la documentació que finalment
hem pogut consultar, sembla bastant evidenciat, que la pretensió inicial de l’obra no era realitzar
cap reposició de xarxa de pluvials o reparació del paviment empedrat en el claustre. La finalitat
de l’obra era adaptar i millorar l’espai per a realitzar una activitat lucrativa d’oci.
Ho podem confirmar observant que a partir de l’inici de les obres cap aquí i sense que hi
hagi indicis de que la situació pugui canviar, el regim obert del Claustre s’ha acabat:
- S’ha suprimit la situació permissiva que existia de poder visitar un Bé d’Interès Cultural.
Les portes, ja no estan mai obertes per a que la gent del poble pugui entrar-hi lliurament
com abans. Sols hi poden entrar les persones prèviament autoritzades o convidades a les
celebracions.
- El paviment original de terra s’ha substituït per un empedrat de luxe mes adient per a
realitzar banquets, noces i festes gala.
- Tota l’obra de instal·lació de clavegueres i canalització d’aigües pluvials cap a l’exterior
del claustre, es a conseqüència de la substitució del paviment original de terra que era
poc adequat per a celebrar festes de gala.
- S’ha instal·lat en el centre del claustre, una font amb un brollador que altera notablement
l’estètica que hi havia abans de que tot el conjunt fos declarat BIC a l’any 1962.
-

S’ha adoptat un nom més comercial “el Convent del Marques”, que està més en sintonia amb
l’activitat festiva que ara s’hi desenvolupa. El nom de “Convent dels Mínims” no es tan atractiu
i fa pensar massa amb la senzillesa i austeritat original dels seus primers propietaris.

Guillem Ramis
febrer 2007
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El grup municipal d’Esquerra Unida-Els Verds a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
presenta per a sotmetre a la consideració del proper PLE MUNICIPAL la següent PROPOSICIÓ
relativa a:

Considerar de bell nou l’acord plenari sobre un nou emplaçament per a la
“Creu dels caidos”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A la vista de que no s’ha trobat cap institució pública o privada ( Consell de Mallorca,
Govern Balear, “Fundación Francisco Franco”, etc.) interessada en assumir les despeses que
implicarà el protegir i conservar la “creu dels caidos”, resulta evident que totes les despeses
relatives al desmuntatge, trasllat, restauració i nova instal·lació del monument correran a càrrec
exclusiu dels contribuents de Santa Maria del Camí.
No coneixem la quantia del pressupost necessari per a realitzar la feina, però a Esquerra
Unida – Els Verds ens pareix injust que Santa Maria del Camí hagi de assumir aquesta
innecessària despesa.
Creiem que totes les persones que consideren indigne que un monument d’homenatge al
feixisme es mantingui a la via pública, tampoc poden acceptar que es destinin doblers públics
per a restaurar-lo i dissimular-lo en un racó del cementiri municipal.
Esquerra Unida – Els Verds, seguim pensant que el millor que es pot fer amb la “creu
dels caidos” es demolir-la aprofitant les obres de reforma de la plaça i per això proposem que
sigui la mateixa empresa encarregada de l’obra la que faci l’enderrocament i s’emporti les runes
al centre de reciclatge que pertoqui sense que impliqui cap despesa pública, ni ofendre encara
més la memòria dels vençuts.
PROPOSTA D’ACORD
El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:
1- Anular l’acord del plenari anterior per a traslladar la “creu dels caidos” al cementiri
municipal.
2- Destinar les despeses previstes per a traslladar el monument, a fomentar els valors de
la democràcia i la llibertat entre la població escolar.

Santa Maria del Camí, 20 de juny de 2007
Guillem Ramis Canyelles
Regidor del grup municipal d’EU-EV
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El grup municipal d’Esquerra Unida-Els Verds a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
presenta per a sotmetre a la consideració del proper PLE MUNICIPAL la següent PROPOSICIÓ
relativa a:

Incorporació provisional de la Plaça Andreu Torrens al recinte escolar del
Col·legi Públic Melcior Rosselló i Simonet.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La manca d’espai en el Col·legi Públic, soferta des de fa ja varis anys i que impedeix dotar al
col·legi de suficients serveis per a poder desenvolupar correctament les diverses activitats
escolars, ha estat i segueix essent un motiu de evident preocupació entre les mares i pares
d’alumnes, personal docent i persones sensibilitzades per la qualitat educativa en el nostre
municipi.
Donat que aquesta manca d’espai es mantindrà i s’anirà agreujant fins a la posada en
funcionament del futur nou centre d’educació pública, es precisa una solució provisional, però
urgent, per a la correcta continuació de les activitats escolars.

PROPOSTA D’ACORD
El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:
1- Incorporar la Plaça Andreu Torrens al recinte escolar del Col·legi Públic Melcior
Rosselló i Simonet.
2- Instal·lar una paret sòlida i suficientment alta que tanqui tot el perímetre de la plaça que
s’incorporarà al recinte escolar.
3- Excloure de la incorporació al recinte escolar, l’acera existent a l’altre costat de la plaça i
un espai mínim imprescindible per al trànsit de vehicles en un únic sentit.
4- Encarregar la elaboració del projecte i l’execució de l’obra per via d’urgència.

Santa Maria del Camí, 20 de juny de 2007
Guillem Ramis Canyelles
Regidor del grup municipal d’EU-EV
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ESCOLA NOVA
A la vista de les diferents acusacions i opinions divulgades sobre la responsabilitat de
l’assemblea local d’esquerra Unida - Els Verds en el retard a l’hora de construir la Nova Escola
Pública.
Volem manifestar:
A diferència del que altra gent pugui pensar, no creiem que hi pugui haver persones dins Santa
Maria que no desitgin la construcció de la nova escola ja, per tant aquest no és el debat que cal
fer.
Pensem que hi ha mesures possibles per a resoldre de manera urgent la manca d’espai a l’escola
tal com nosaltres hem proposat per escrit a l’ajuntament, a l’AMIPA i al Consell Escolar, que
sols depenen de la voluntat de l’ajuntament i que incomprensiblement ni tant sols es prenen en
consideració.
Des de la primera vegada que en una assemblea de l’AMIPA es va parlar del canvi de ubicació
de la zona escolar, decidida per l’equip de govern municipal, EU-EV ens centrarem en la
necessitat de resoldre la manca d’espai amb mesures urgents i provisionals com ampliar l’espai
de l’escola incorporant-hi la Plaça Andreu Torrens, i no precipitar-nos aprovant una ubicació
que ja enteníem equivocada i que tanmateix la construcció de la nova escola podia endarrerir-se
més del que suposava l’equip de govern municipal, tal com així ha passat.
Si de veres hi ha preocupació per la qualitat educativa, el que cal es parlar-ne obertament i
resoldre de manera immediata la manca d’espai a l’escola.
Si es pensa amb l’escola, sense egoismes, sense partidismes i amb visió de futur, la ubicació més
adequada no es de cap de las maneres a l’entrada de l’autopista, es precisament la primera que
el propi ajuntament va assenyalar en el seu dia com a idònia per a construir-hi un institut, a
prop del poliesportiu municipal, i aquesta es la ubicació que el nostre grup defensem i sempre
hem defensat.

ESQUERRA UNIDA – ELS VERDS de Santa Maria del Camí
juny 2007
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APUNTS DEL PLENARI MUNICIPAL DE JULIOL DE 2007
- De la “creu dels caidos”.
De la “creu dels caidos” veiem que amb el nou pacte de govern quasi res ha canviat, bàsicament
que el PSOE ara forma part del govern municipal i també ha passat a defensar la seva
conservació, la difícil i costosa restauració i el posterior trasllat al cementiri. Reconeixen que
no tenen ni idea del cost, encara no han sol·licitat cap pressupost de la operació, saben que seran
molts de doblers i que hauran de sortir del pressupost municipal. Admeten que el monument es
ofensiu, suposo que a petició del PSOE i estudiaran la possibilitat de retirar alguna part de la
simbologia franquista per a disfressar el que veritablement es, un monument d’homenatge al
feixisme. Personalment crec que finalment no el podran dissimular, l’ex-batle Mateu Morro ja
va advertir en el seu dia que per a ell no era admissible la transformació del monument i no hi ha
cap indici que pugui fer pensar que l’equip de govern actual hagi canviat d’opinió. El resultat
de la votació es molt il·lustratiu: 12 vots de PP, GPSM, UM i PSOE a favor de conservar la creu
i portar-la al cementiri municipal i 1 vot de EU-EV a favor de la demolició.

- No inclusió a l’ordre del dia per segona vegada del tema de l’escola.
De la moció de EU-EV sobre la incorporació de la Plaça Andreu Torrens al recinte de l’escola
pública per a pal·liar provisionalment la manca d’espai que pateixen, l’equip de govern
municipal no en vol discutir en el plenari municipal. Diu la Batllessa que el tema de l’escola es
competència del Consell Escolar i es aquest orgue el que ha de decidir. Passen tota la
responsabilitat al Consell Escolar, de la no incorporació de la plaça a l’escola, de com queda ara
distribuïda la plaça, de com queden els passos de vianants i les aules situades damunt l’acera.
En definitiva segons la batllessa el Consell Escolar ha valorat més el dret d’aparcament i trànsit
de cotxes per davant l’escola que la comoditat i la seguretat dels alumnes, mares i pares, a les
entrades i sortides d’escola.

- La regulació de les aigües brutes del poble no connectades a la xarxa de clavegueram.
De la regulació de les aigües brutes de domicilis i comerços del poble no connectats a la xarxa de
clavegueram i de l’activitat que se genera de buidar les fosses sèptiques a dins el casc urbà, diu la
batllessa que no en tenen constància a l’ajuntament, que si alguna persona en té coneixement que
ho denuncií o ho digui. Sembla que no es vol actuar d’ofici i que necessiten l’excusa de una
denúncia per a poder notificar als domicilis i comerços infractors, la il·legalitat de la situació.
Es a dir, evitar a tota costa que l’equip de govern quedi malament amb els infractors per fer
complir la llei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ELECCIONS 2007: I UNA ALTRE PERSPECTIVA.....
En el numero anterior de Quart Creixent, Antònia Soler feia un article amb una perspectiva de
les eleccions locals del 2007, un article que comparteix exactament en la meitat. Tota aquesta
perspectiva se realitza a nivell general fins arribar a un punt en que, “ay mon dieu !”
particularitza amb el no d’Esquerra Unida-Els Verds al pacte de govern municipal. “Ha
desaprofitat una oportunitat per intentar executar alguna de les seves propostes” i a partir
d’aquest punt és la meva discrepància en la resta de l’article.
“S’oferien molt poques garanties de canvi i sols se negociaven regidories”, així és, EU-EV no va
negociar regidories, si no un projecte que, compartint les diferents sensibilitats, assumeixi uns
mínims de canvis en el que considera prioritats pel nostre poble.
Es cert que Esquerra Unida-Els Verds s’ha implicat formant pactes de govern a l’Ajuntament de
Palma, Consell i Govern, però en tots aquests casos es tracte de pactes per a transformar i
canviar situacions i aquest no és el cas de Santa Maria. El BLOC (PSM, EU-EV, ERC) pel qui,
per cert, EU-EV ha estat l’únic grup municipal que li ha fet campanya electoral, defensa la
desaparició de tots els monuments feixistes, la contenció de l’abusiu creixement urbanístic
temporalitzant les llicències de noves construccions, etc.
A.S. no acaba d’entendre la frase del cap de llista d’EU-EV “tots som més iguals entre ells que
amb jo”. Alguns exemples: en l’inici d’aquesta legislatura s’aprovà la conservació i restauració
del monument de “la Cruz de los Caidos” amb els vots de GPSM, PP, UM i PSOE; el projecte
del passeig al cementeri s’aprovà situar-lo a la dreta pensant amb la fluïdesa del trànsit cap a
l’autopista i no en la seguretat i comoditat dels vianants, amb els vots de GPSM, PP, UM i
PSOE. I això, així continuarà, amb pocs canvis, tota la legislatura.
¿ Tampoc entén A.S. les frases, en el mateix grup d’entrevistes, dels caps de llista del dos grups
que varen signar el pacte?, un va dir “el meu partit m’ha dit que havia de fer aquest pacte” i
l’altre “si el PSOE no hagués pactat nosaltres tampoc”.
Per desgracia, queda més que clara la diferència que actualment existeix entre EU-EV i la resta
dels grups municipals, i aquesta diferència no és sols “el coratge que han tingut en atacar el
govern municipal”, si no en ser capaços de plantejar la incapacitat que durant més de 18 anys
permet un creixement urbanístic incontrolat sense poder aprovar unes noves normes
urbanístiques (fins a la suspensió per part del Consell per les seves múltiples deficiències), unes
aceres inexistents o de fantasia en la majoria de carrers, la no planificació circulatòria, uns parcs
infantils insuficients, el mastodòntic mercat dels diumenges, el punt sense sortida del polígon de
son Llaüt, una nova escola fora del casc urbà i a la vora de l’autopista, i etc. etc. En els quatre
anys passats l’equip de govern no va voler acceptar ni una sola de la gran quantitat de mocions
que sobre aquests i d’altres temes Esquerra Unida-Els Verds va dur al ple municipal.
Si a Santa Maria, en comptes de centrar-nos en qui es qui, de on ve i a qui representa, ens
fitxéssim en les propostes que cada qual defensa potser moltes d’aquestes actuacions
desafortunades no s’haguessin produït, per que les benes als ulls sol serveixen per ajornar uns
problemes d’ahir, que avui ja tenim.

Josep Juaneda
Juliol 2007
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APUNTS DEL PLENARI MUNICIPAL DE SETEMBRE DE 2007

- Adquisició per part de l’Ajuntament de la casa de “ca’s Apotecari” a la Plaça de la Vila.
S’inicia l’expedient a efectes de determinar la viabilitat d’aquesta proposta amb dotze vots a
favor PP, Gent, PSOE, UM i una abstenció, la d’EU-EV.
La societat “Union Dosuno SL” titular de una opció de compra sobre “ca’s Apotecari”, ha ofert
a l’Ajuntament una permuta de dita casa per 3.300 m2 de terrenys urbans, procedents de les
unitats d’actuació previstes a les NN.SS. de Santa Maria que en un futur s’executaran.
La nostra abstenció ve determinada pel fet que no ens sembla un bon negoci per al poble. La
permuta és molt favorable a l’entitat mercantil ja que a Ca S’Apotecari per ser un immoble
catalogat, no s’hi poden construir pisos, s’ha de conservar l’edifici sense modificar-ne
l’estructura, no abunden el compradors i una possible adquisició, crec que sols pot interessar a
algun milionari capritxós o alguna institució pública que pugui invertir molts de dobles en
adaptar-ho a les seves necessitats. L’edifici està molt bé, es emblemàtic i està molt ben situat a
dins del poble, però ens sortiran molt cares les dependències municipals que s’hi puguin
instal·lar. Amb 3.300 m2 de solars urbans es poden construir 33 vivendes i el seu valor supera
els 2,000.000 d’euros, segur que amb aquests futurs solars urbans que tindrà l’ajuntament es
podrien fer moltes altres coses i que hi ha possibilitats de trobar espai per a dependències
municipals a un cost més raonable.
Val la pena recordar que a l’hora d’adquirir solars per a construir la nova escola dins el casc
urbà, es va proposar insistentment i en diferents ocasions una iniciativa similar de permuta, que
va ser sempre rebutjada per part de l’equip de govern municipal, semblava totalment impossible i
no hi va haver gens d’interès amb la proposta. Què ha canviat?

- Reglament d’us de les instal·lacions esportives municipals.
El reglament sembla que està bé i cap regidor o regidora hi va posar inconvenients, però no el
coneixen ni els esportistes, ni els diferents clubs o societats esportives. La batllessa diu que una
vegada aprovat es publicarà en el BOIB i si algú te res a dir o vol fer alguna al·legació, ho podrà
fer dins el termini legal que hi ha previst. Com en tantes altres ocasions manquen les bones
formes, crec que així no es consoliden valors democràtics, ni es construeix consciència
participativa i per això mateix a la votació, EU.EV. ens varem abstenir.

- Remodelació del carrer de l’església i part de la plaça dels “caidos”.
És un projecte poc ambiciós, pensat per a no molestar gaire al trànsit de cotxes, no afectarà de
moment a la creu dels caidos, es mantindran els dos sentits de circulació dels cotxes i això
provocarà que la connexió peatonal amb el carrer de l’església passi per una acera estreta per
davant el bar Gènesis.
Encara no està clar, ni tenen idea a l’equip de govern municipal del dineral que pot arribar a
costar la restauració i el trasllat previst de la “creu dels caidos” al cementeri.
PP, PSOE, GENT i UM votaren a favor, EU-EV ens varem abstenir.
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- Pla d’obres i serveis 2008.
Construcció d’un accés peatonal al cementeri i dotació de serveis (aigua i electricitat) al futur
centre escolar. Quan vaig veure el projecte per primera vegada, aquest ja estava fermat, acabat i
consensuat. No hi ha res a discutir ni a modificar. Pel que respon la batllessa, sembla que està
fet per tècnics i amb criteris tècnics i les consideracions de caire, humà, polític, social o
ambiental que EU-EV hi pugui fer, hi sobren o no son importants.
Al meu entendre, si s’ha de fer un passeig peatonal per anar del poble al cementeri passant per
davant la futura escola, aquest s’hauria de construir a la mateixa banda a on estan situats. Però
no, resulta que no es així com ho veuen els tècnics que han assessorat a l’equip de govern
municipal i obeint exclusivament a criteris tècnics, s’ha projectat el passeig a l’altra banda del
cementiri. Els tècnics consideren (i així ho comparteixen la resta de grups municipals) que la
fluïdesa del trànsit dels cotxes en direcció a l’autopista es massa important i no podem posar
impediments o passos de vianants elevats que dificultin l’entrada o sortida de cotxes a
l’autopista. S’acorda la construcció del passeig amb dotze vots a favor i un únic vot en contra d’
EU-EV.
Fins aquí els apunts sobre el plenari del mes de setembre. No vull acabar, però, sense fer menció
al dia sense cotxes i a la Setmana Europea per a la Mobilitat Sostenible, del 17 al 23 de
setembre, impulsada per el Govern Balear i recolzada entre d’altres per el nostre ajuntament.
Es bo d’entendre perquè a Santa Maria no es va notar gaire la campanya de la setmana europea
per a la mobilitat sostenible, ni el dia sense cotxes, malgrat fórem un dels ajuntaments que
sortirem a la propaganda adherits a la iniciativa.
Segurament si els tècnics que assessoren l’Ajuntament, en vers de ser tècnics amb autopistes i
vies ràpides per a cotxes, fossin tècnics en places, carrers i accessos per a vianants, la campanya
europea i el dia sense cotxes s’haguessin notat un poc més.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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El grup municipal d’Esquerra Unida – Els Verds a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí,
presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent proposició relativa
a:

MILLORA DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Volem que la gent estigui ben informada, que pugui opinar i participar en totes les decisions
importants del poble.
Volem una administració moderna, transparent i eficaç, amb capacitat de donar una resposta
eficient a les demandes de la ciutadania i resoldre la tramitació administrativa amb rapidesa,
evitant tota la burocràcia innecessària.
PROPOSTA D’ACORD
El ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:
1. Exposar tota la documentació pública de l’ajuntament a la pàgina web; les actes dels Plens, de
les Comissions de Govern, de les Comissions de Patrimoni, reglaments, ordenances, decrets de
batllia..
2. Elaborar una llista de correu-e per tal que els ciutadans i ciutadanes que ho demanin puguin
disposar per correu electrònic, de tota la documentació pública de l'Ajuntament.
3. Fer un ple extraordinari anual sobre l’estat del municipi, al mateix hi podran participar les
associacions del poble i els ciutadans i ciutadanes que així ho desitgin i ho comuniquin amb
antelació.
4.- El compromís de contestar als ciutadans i ciutadanes qualsevol reclamació o petició de
informació que es registri per escrit a les oficines municipal, en un termini màxim de 15 dies.
5.- Utilitzar els taulells d’anuncis municipals per a fer pública la convocatòria dels plens amb
l’ordre del dia previst.
6.- Facilitar la transmissió completa o resums dels plens per la ràdio municipal.

Santa Maria del Camí,

octubre de 2007

Guillem Ramis i Canyelles
Regidor del Grup Municipal EU-EV
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El grup municipal d’Esquerra Unida-Els Verds a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Proposició relativa
a:

MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Santa Maria del Camí no s’atura de créixer, la voracitat de les grans empreses
constructores sembla que no té límits i el caràcter singular de poble es va perdent a la par que els
blocs de pisos van guanyant espai dins carrers i carrerons, alterant la fisonomia i l’entorn urbà de
qualitat que hem heretat.
Hem vist desaparèixer moltes cases antigues que sense ser grans obres arquitectòniques,
eren part del nostre passat urbà i en el seu lloc hi han aparegut uns habitatges que amb absoluta
desconsideració cap a l’estètica dels carrers a on s’han ubicat, desentonen totalment, fan mal al
bon gust urbanístic i sols s’explica per la rendibilitat econòmica que obtenen les empreses
constructores.
No es tracte de rebutjar el model de construcció d’habitatges per blocs, es tracte de situar
aquest estil de construcció en els llocs adequats i no dins el casc urbà històric del poble.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí
l’adopció dels següents acords de modificació de les Normes Subsidiàries:

PROPOSTA D’ACORD
El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:
3- Limitar l’altura màxima edificable dins el casc urbà, a la mateixa amplària del carrer
a on s’ubiqui la nova construcció.
4- Suspendre la limitació de un habitatge per cada 100 m2 de solar a dins el casc urbà.
5- Totes les noves construccions d’habitatges de plurifamiliars hauran de mantenir una
voravia transitable de un mínim de 2 metres d’amplària, fent retrocedir els nous
habitatges tant com calgui per a que sigui possible.
6- Totes les noves construccions, disposaran de un mínim de dues places d’aparcament
per vivenda.
7- Totes les noves construccions, disposaran de un dipòsit d’aigua potable o aljub de 10
m3 com a mínim per vivenda.
8- Tots els nous habitatges, disposaran de instal·lació o pre-instal·lació per a us de
energies alternatives.
9- Tots els nous habitatges, respectaran la tipologia, l’estil i el caràcter de construcció
tradicional de Mallorca.
10- Publicar aquests acords en el BOIB.
Santa Maria del Camí, 5 de novembre de 2007.
Guillem Ramis Canyelles
Grup municipal d’EU-EV
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APUNTS DEL PLENARI ORDINARI DE 22 DE NOVEMBRE DE 2007
De les dues propostes presentades per EU-EV en el plenari, res a dir que ens hagi de
sorprendre. Continuem com sempre a la Casa de la Vila sense trobar el recolzament suficient de
cap altre grup municipal a les propostes que a nosaltres ens semblen lògiques i de sentit comú.
Es molta la gent que en parla, Santa Maria ha canviat de fisonomia i segueix canviant a
marxes forçades degut a les grans obres que s’hi realitzen, especialment en molts de carrers
estrets a on l’altura i envergadura dels blocs de pisos no son raonables, son exageradament alts,
no respecten l’estètica dels carrers, ni la tipologia de construcció tradicional.
En aquest sentit, anava la primera de les dues propostes que presentarem EU-EV,
“Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries (NN.SS.)”, preteníem de ser aprovada
parcial o totalment, corregir algunes de les males actuacions habituals de les grans obres que ens
estan desfigurant el poble i l’entorn urbà de qualitat que hem heretat.
La Moció Proposava, limitar l’altura màxima edificable a l’amplària dels carrers,
permetre l’edificació d’habitatges petits a dins del casc urbà i per això la necessitat de suspendre
la limitació de un habitatge per cada 100m2 de solar,(responent així a una demanda cada cop
més important de pisos petits), obligar a totes les noves construccions de blocs de pisos a
retrocedir i deixar una acera de 2 metres i accessible, disposar per a cada nova vivenda de un
mínim de dues places d’aparcament, un dipòsit d’aigua mínim de 10 m3, una instal·lació o preinstal·lació per a us d’energies alternatives i respectar la tipologia de construcció tradicional.
Tots els altres grups PP, GPSM, UM i PSOE, coincidiren en que algunes de
modificacions proposades estan bé i que ja estan previstes en les futures NN.SS. pendents de ser
aprovades definitivament i que altres hi entren clarament en contradicció o simplement no hi
estan d’acord. Digueren que ara el més important es que els tècnics no s’enredin i que facin feina
per a que les noves NN.SS. deixin d’estar suspeses el més aviat possible. Argumentà la batlessa,
que fer una aprovació de Modificacions Puntuals de les NN.SS. actuals, (que daten de l’any
1988, el temps del govern del PP a Santa Maria), implica uns terminis de informació pública,
recepció d’al·legacions que s’han d’estudiar i s’han de contestar i que tot això comporta molta de
feina afegida als tècnics que treballes per tenir enllestides les noves NN.SS.. el resultat de la
votació de la proposta onze vots en contra, (PP, PSOE, UM i GPSM) i un a favor de EU-EV.
La segona de les dues propostes, “Millora de la Comunicació i la informació”, va tenir un
poquet més de sort, dels sis punts de la proposta, discutits un per un, alguns d’ells foren
acceptats.
El primer, exposar tota la documentació pública de l’ajuntament a la pàgina web, retirant
de la proposta les actes de les Comissions de Govern i els Decrets de Batllia, per contenir dades
personals que afecten a persones que podrien sentir-se perjudicades, va ser acceptat per
unanimitat.
El segon, elaborar una llista de correu-e per informar a qui ho sol·liciti, substituint
documentació pública de l’ajuntament, per informació d’actes públics de l’ajuntament, s’accepta
per unanimitat.
El tercer, fer un ple extraordinari anual sobre l’estat del municipi, entenen tots els altres
grups municipals que no es necessari fomentar un debat que pot derivar en un ple extremadament
llarg. Argumenta la Batllessa que si alguna entitat o persona te res a dir ho pot fer per les altres
vies existents o en els plenaris ordinaris que ja hi ha. PP, PSOE, UM i GPSM sumen onze vots
contra un de EU-EV.
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El quart, el compromís de contestar qualsevol reclamació o petició de informació que es
registri a les oficines municipals, obté quatre vots a favor de PP i EU-EV, però es rebutjat per set
vots en contra PSOE,UM,GSM.
El quint, utilitzar els taulells d’anuncis municipals que ja hi ha instal·lats a la via pública,
s’aprova per unanimitat.
El sisè, facilitar la transmissió dels plens a la radio municipal, s’aprova també per
unanimitat.
En l’apartat de precs i preguntes, EU-EV exposem la manca de canals per a recollida de
les aigües pluvials en moltes teulades del poble, aboquen l’aigua de pluja directament al carrer
incomplint la norma i el que es més greu, això passa en obres noves, que s’han finalitzat en els
darrers anys i han obtingut la cèdula d’habitabilitat.
La batllessa respon que desconeixia la situació i que si es així facilitaria molt la feina que
EU-EV passi un llistat de les cases que incompleixen la norma. Evidentment EU-EV no fem
comptes passar cap llistat d’infraccions, nosaltres no som a l’equip de Govern i no volem que
algú pugui dir als infractors: l’equip de govern no vos exigiria res, però es que la gent de EUEV vos han denunciat.
Sobre la plaça Andreu Torrens, (davant l’escola pública), demanem que consti en acte tot
el que no ens agrada a EU-EV. Que els passos de vianants no estiguin a l’altura de les aceres,
que no s’adopti cap mesura per a disminuir la densitat de trànsit motoritzat, que no es retirin els
pilons metàl·lics situats enmig de la zona de vianants, que no s’instal·li cap barrera física de
protecció fixa (pilons o vallat) envoltant el perímetre de la zona de vianants. La batllessa
contesta i torna a insistir repetint que hi ha molta seguretat, que tot està molt bé i que s’ha fet
exactament com volien l’AMIPA i el Consell Escolar. Antònia Martí, dirigint-se a mi, pot ser
insinuant que EU-EV hi teníem alguna cosa a veure, aprofità l’avinentesa per dir que ella
acompanyant el seu fill a l’escola s’ha sentit agredida al ser increpada injustament per alguns
pares, diu que te dret tenir l’opinió que té i a poder anar a l’escola sense haver de passar por.
EU-EV respectem el dret de qualsevol persona a mantenir l’opinió que vulgui i si
efectivament alguna persona s’ha dirigit a ella de forma ofensiva entenem que ho ha fet a títol
personal sense representar EU-EV.
Dels parcs infantils, que en el registre de l’ajuntament s’hi han lliurat 522 signatures de
queixes, en concret per el mal estat del parc de la Plaça Nova, la manca de seguretat, neteja i
espai suficient per els infants. Diu la batllessa que l’hi va sorprendre, però que el projecte de
reforma del parc de la Plaça Nova no va ser ideat per ningú de l’equip de govern municipal, que
va ser molt pensat per part dels tècnics, que hi ha un problema greu de drenatge i que els
passadissos existents, tenen precisament la finalitat de facilitar que l’aigua de pluja sigui
absorbida. De totes maneres reconeix que si tanta gent es queixa, es que el problema hi és. Per
tant es reuniran amb les persones que utilitzen el parc infantil amb la intenció de cercar una
solució que creu que no serà gaire fàcil.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds, a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Proposició relativa
a:

TAXES BONIFICADES EN EL MERCAT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El model d’agricultura que s’està imposat a Europa, es un model de monocultius i molta
tecnologia a on les empreses familiars no hi poden competir i la pagesia cada cop més envellida
no es rellevada per gent jove.
Les conseqüències: agro-tòxics, aliments de cada dia més contaminats, abandó de cultius
i del camp, alteració del clima, augment de les importacions i de la dependència de l’exterior.
El Reglament Municipal del Mercat, especifica que s’afavorirà la venda dels productes
locals, els ecològics i els elaborats amb els criteris de dignitat del Comerç Just.
En el moment de la seva aprovació per indicació de la Secretària Municipal no es va
incloure cap tipus de bonificació econòmica per aquests productes a l’espera d’un estudi de
viabilitat econòmica i la seva posterior inclusió en els pressuposts.
Han passat quasi quatre anys i no s’han aprovat les tarifes bonificades que podrien
beneficiar a tots els pagesos que encara venen a vendre els seus productes cada diumenge al
nostre mercat, resisteixen i es neguen a desaparèixer.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí,
l’aprovació del següent acord:

PROPOSTA D’ACORD

El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:
- Bonificar la venda i exposició de productes locals, ecològics i elaborats amb els
criteris de dignitat del Comerç Just.
- Per a cada una de les tres característiques, la bonificació serà del 30% de descompte
sobre la taxa municipal que s’ha de abonar.
- La bonificació màxima serà del 90% de descompte sobre la taxa municipal que s’ha de
abonar, que serà el resultat de la suma del 30% de descompte per cada una de les tres
característiques contemplades en el reglament municipal del mercat.

Guillem Ramis i Canyelles
Regidor del grup municipal EU-EV
Santa Maria del Camí, gener de 2008
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El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds, a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Moció relativa a:

CONSTRUCCIÓ DE UN CAMP DE GOLF A L’ÀREA DE SON BOSC,
MURO.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Balears hem sobrepassat els límits de la sostenibilitat, abusant entre d’altres del
consum de territori i del consum d’aigua.
El model de desenvolupament que s’ha impulsat des de les diferents institucions estatals,
autonòmiques i municipals, ha fomentat l’abús sobre els nostres recursos naturals per a millorar
l’economia de determinats sectors, desconsiderant les necessitats medi ambientals i els
interessos de les generacions futures.
Son Bosc es una zona vital per a la conservació de determinades espècies d’ocells com
l’abellerol i el falcó marí i també s’hi troba la població d’orquídies de prat més important
d’Europa.
No podem ser còmplices de la inconsciència i de la continua destrucció de territori,
mirant cap a un altre costat i derivant la responsabilitat en altres
Cal implicar-nos com a institució i fer costat a les veus que reclamen respecte per la
natura, solidaritat amb les generacions futures i més protecció dels espais naturals que encara ens
queden a les Illes
Per tot això el Grup Municipal d’Esquerra Unida – Els Verds, proposa al Ple de la
Corporació Municipal de Santa Maria del Camí, l’aprovació del següent acord:

PROPOSTA D’ACORD

El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:
- Sol·licitar al Consell de Mallorca, l’anul·lació de la llicència d’obres de construcció d’un
Camp de Golf a l’àrea de Son Bosc, Muro.
- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, incloure l’àrea de Son Bosc dins del Parc Natural
de S’Albufera de Mallorca.

Guillem Ramis i Canyelles
Regidor del grup municipal EU-EV
Santa Maria del Camí, març de 2008
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PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS AL
PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ, 10 D’ABRIL DE 2008

- Regulació del trànsit
Te coneixement l’equip de govern del perill existent en el carrer de Santa Margalida,
davant l’escoleta municipal, per la manca de senyalització i per el doble sentit de la circulació
del trànsit motoritzat ?
Per que es manté el doble sentit de circulació en el primer tram del carrer Antoni
Gelabert, que a més no té acera i es perillós per a els vianants ?
Respon a algun informe d’algun tècnic, el manteniment dels dos sentits de circulació en
els carrers Jaume I, Ramon Llull i tota la Plaça Nova ?
Vista l’envergadura de l’obra de condicionament dels passos de vianants de la Plaça dels
Hostals, per que no s’ha negociat amb l’empresa concessionària de l’obra la elevació dels
mateixos per a poder augmentar la seguretat dels vianants ?
A l’avinguda Jaume III, no hi ha cap pas de vianants. Es conscient l’equip de govern
de la manca de seguretat i tranquil·litat que crea aquesta situació ?
A la Plaça de la Vila en moltes ocasions s’hi concentren nins i nines i el pas de vehicles a
velocitats poc prudents en més de una ocasió ha creat petites alarmes. Ha pensat l’equip de
govern que es possible augmentar-ne la seguretat ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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APUNTS DEL PLENARI ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
MARIA DEL CAMÍ, 10 D’ABRIL DE 2008
Les il·lusions que alguna gent s’havia fet de que amb l’entrada de PSOE i UM a l’equip
de govern de Santa Maria, s’iniciaria una etapa de més pluralitat, més diàleg i més participació,
s’han esvaït.
A la negativa de la batllessa a permetre que un regidor pugui fer precs i preguntes en
l’apartat de l’ordre del dia de precs i preguntes, amb l’excusa de que la normativa no diu
explícitament que es puguin formular lliurament, ara s’hi afegeix un altre impediment.
A la sessió plenària de 10 d’abril de 2008, no es permet que un regidor pugui fer precs i
preguntes, una vegada acabada la sessió plenària ni com a ciutadà assegut entre el públic, ni
tampoc des de el seu seient com a regidor.
Mai en la història de Santa Maria del Camí, s’havia impedit a un regidor, poder fer totes
les preguntes que consideres pertinents en un ple ordinari.
La inseguretat, la por al ridícul o el mal assessorament podrien ser la causa d’aquesta
rigidesa, però això no és excusa per a mantenir una actitud tan poc democràtica com la de no
permetre fer precs i preguntes a un regidor de la oposició, tal com pot fer qualsevol persona que
acudeixi a un plenari municipal i més tenint en compte que l’equip de govern no porta gaire
qüestions per a discutir en els plenaris.
Ni per principis, ni per dignitat podem admetre rebaixes a la participació democràtica.
EU-EV som una opció política minoritària, però el nostre deure, ben igual que el de totes les
altres opcions, es participar i representar lo millor que sapiguem a les persones que dipositaren la
seva confiança en nosaltres el dia de les eleccions.
Per tant, continuarem fent feina com sempre, malgrat la batllessa i el seu equip.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

21

CAMP DE GOLF DE SON BOSC
La zona de Son Bosc, Muro, pels seus importants valors naturals, l’any 2003 fou
incorporada al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. Però després Jaume Matas (PP)
aconseguí el Govern de la Comunitat Autònoma i va anul·lar la protecció de Son Bosc fent
retrocedir l’expedient, que a hores d’ara encara segueix paralitzat.
Aquesta zona és vital per a la conservació de determinades espècies d’ocells i
especialment per a la orquídia de prat que a Europa només es troba a la zona de s’Albufera de
Mallorca. La població total d’orquídies de prat es de uns 1300 exemplars, dels quals uns 400 es
troben dins del Parc Natural i els altres 900 es troben a la zona de Son Bosc, és a dir fora de
protecció.
Mentrestant, un grup promotor tramita un projecte per a construir un camp de golf en
aquesta zona, la realització del projecte suposarà la destrucció de dues terceres parts de la
població europea d’aquesta espècie amenaçada.
El nou Govern constituït després de les passades eleccions, presidit per Francesc Antich
(PSOE) i el Conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt (UM), no han mostrat fins ara
cap interès per a des- bloquejar la tramitació de la protecció de la zona de Son Bosc,
incorporant-la definitivament al Parc Natural de S’Albufera de Mallorca.
Davant això, Esquerra Unida - Els Verds, presentàrem una moció al plenari municipal
per a què l’Ajuntament de Santa Maria del Camí demani l’anul·lació de la llicència d’obres del
camp de golf i la inclusió de la zona de Son Bosc al parc natural de S’Albufera.
La nostra sorpresa fou que, malgrat tots els altres grups municipals diuen estar
preocupats pel medi ambient, (PP, PSOE, UM i GPSM), a l’hora de fer un simple gest
institucional, realitzant una simple petició, preferiren votar contra la nostra moció,
argumentant qüestions burocràtiques d’assignació de competències.
Realment decebedor per a tota la gent que estimem Mallorca, que amb la complicitat de
quasi totes les institucions veiem com esbocinen la Illa i ens roben el futur de les generacions
futures.

Guillem Ramis
abril de 2008
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PRECS I PREGUNTES EN ELS PLENARIS ORDINARIS DE SANTA
MARIA DEL CAMÍ
En el plenari ordinari de 31 de gener de 2008, la batllessa no va permetre fer precs i
preguntes als regidors que no les haguessin passades per el registre municipal abans de 48h.
El PP va acceptar la imposició, va registrar totes les seves preguntes, varen ésser
contestades en el mateix plenari i així consta en l’acta.
EU-EV, no acceptarem la imposició i no consten en acta, varem fer-ho com sempre,
presentarem els precs i preguntes en el mateix plenari, amb còpia escrita a la batllessa i a la
secretaria municipal i les varem formular de entre el públic una vegada acabada la sessió.
En el plenari ordinari de 10 d’abril de 2008, el PP va tornar acceptar la imposició i va
tornar a passar els precs i preguntes per el registre municipal, EU-EV no.
En aquesta ocasió però l’autoritarisme de la batllessa va arribar més lluny, va negar al
regidor de EU-EV el dret a fer preguntes en el torn obert de paraules, tal com es permet a
qualsevol altra persona que acudeixi a un plenari ordinari en acabar la sessió.
Pot ser que l’equip de govern cregui que així ho fan bé, que tenen dret a fer-ho per que la
llei les empara, que s’estalvien incomoditats evitant que la oposició pugui fer preguntes
lliurament en els plenaris, però que no presumeixin ni se creguin que son demòcrates, per que
l’exemple que donen en els plenaris es de tot el contrari.

ESQUERRA UNIDA – ELS VERDS de Santa Maria del Camí
abril de 2008

DEFENSAR UNA COSA I LA CONTRARIA
No totes les persones son capaces de mantenir aquesta actitud, però haver-n’hi?, n’hi ha.
No són moltes ni fan gala d’aquesta capacitat adquirida i necessàriament cultivada per
ésser profitosa.
Son persones que evidentment no s’han de creure molt el que prediquen i per tant no son
conegudes mai com a dogmàtiques i semblen tolerants, encara que sempre que convingui poden
mantenir posicions autoritàries o intransigents.
Parlant d’esports es el cas d’un aficionat del Reial Madrid, celebrant com el que més les
victòries del Barça. Ves a saber per què?
En política es la persona demòcrata que diu que totes les persones hem de tenir els
mateixos drets, però defensa la graciosa monarquia que patim i tots els seus privilegis.
Es també el cas de les persones laiques que diuen defensar un estat aconfessional, tal com
marca la Constitució espanyola, però els pareix bé la participació de les autoritats polítiques en
els actes i manifestacions religioses.
També es possible trobar persones que diuen defensar la memòria i els valors socials,
democràtics i de llibertat de la II República, però al mateix temps defensen la necessitat de
conservar els monuments de triomf i homenatge al Franquisme.
Podem trobar també dins el nostre Ajuntament posicions contraries a la destrucció del
territori i al consum abusiu d’aigua, però quan es tracta de manifestar-se en defensa de un lloc
emblemàtic de Mallorca, com és el cas de l’àrea de Son Bosc a Muro, amenaçada per la
construcció de un camp de golf, eviten pronunciar-se i no diuen ni “mu”, amb l’excusa que la
llicència d’obres, legalment es competència de l’ajuntament de Muro.
De tot hi ha, encara que a vegades costa de creure que persones que fan política “trilera”
gaudeixin de tanta confiança durant tant de temps.
Guillem Ramis
abril de 2008
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PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS EN
EL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ, MAIG DE 2008

FELICITACIÓ
El Grup Municipal d’Esquerra Unida – Els Verds, volem fer constar en acta la nostra
felicitació per l’èxit aconseguit per l’equip de govern municipal en l’organització de la fira 2008.
Entre d’altres expressament per l’èxit que dels dotze pagesos que durant tot l’any venen a
vendre els seus productes agrícoles al nostre mercat pagant la taxa corresponent, al manco un
d’ells es va mantenir i va venir a mostrar les seves verdures i hortalisses el dia de la fira, pagant
la taxa extraordinària que l’equip de govern te disposada especialment aquest dia per a tots els
venedors ambulants.
PARCS INFANTILS
De quina manera es va decidir com s’havia de reformar el parc infantil de la plaça Nova ?
Per que ja no queda cap pastera amb arena dins del poble, si hi ha molts d’infants que hi
passaven molt de gust i l’únic que demanaven els pares i mares era evitar-hi l’entrada d’animals i
que no hi hagués excrements d’animals ni llosques de cigarretes ?
Per que s’ha evitat també amb la qüestió dels parcs infantils, la participació de l’oposició
i la possible aportació de idees ?

NOVES CONSTRUCCIONS
Les noves construccions de edificis plurifamiliars que sobrepassen en alçada l’amplària
del carrer, que no deixen aceres o les deixen tan petites que semblen de fantasia, responen a un
criteri urbanístic de l’equip de govern o son fruit de la manca de previsió i normativa ?

CREU DELS “CAIDOS”
Ja te idea l’equip de govern del que ens costarà el caprici de desmuntar, restaurar i
traslladar la creu dels “caidos” al cementiri municipal.

COMISSIÓ DEL PATRIMONI

Te consciència l’equip de govern que incompleix el reglament de la Comissió del
Patrimoni ?
Pensa l’equip de Govern convocar la constitució de la nova Comissió del Patrimoni ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds, a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Moció relativa a:

CONSUM D’AIGUA I TARIFES PROGRESSIVES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’aigua es un recurs imprescindible per a la vida, escàs i costós, del qual les
administracions públiques han d’assegurar el seu bon us i la seva preservació per a les futures
generacions, evitant l’abús i el mal us.
El sistema actual de tarifes municipals contempla tres preus diferents per l’aigua
consumida bimestralment, ( de 1 a 36 tones, 0,39 euros, de 37 a 50 tones, 0,96 euros, i més de
50 tones, 2,91 euros ) però en els casos de consums abusius, les primeres 50 tones sempre es
paguen a preu econòmic, sols es paguen a 2,91 euros les tones que sobrepassen i no es contempla
el nombre de persones que habiten a cada domicili.
El resultat es que entre els domicilis de consumidors moderats i els domicilis dels grans
consumidors, la tarifa final per cada tona d’aigua consumida amb tots els impostos i canons
inclosos resulta insignificant.
Per a un consum bimestral moderat de 20 tones d’aigua per domicili, el preu final es situa
en 1’30 euros per cada tona aproximadament i per a un gran consumidor de més de 50 tones el
preu final no arriba als 2 euros per tona.
Es necessari implantar un nou sistema de tarifes d’aigua que contempli el nombre
d’habitants per domicili, gravi l’abús del consum i bonifiqui el consum moderat
Per això proposem unes noves tarifes progressives més escalonades, que suposin una
major justícia en benefici dels consumidors responsables.

PROPOSTA D’ACORD

Les noves tarifes per a el consum d’aigua de la xarxa municipal son per a l’aigua
consumida bimestralment a cada domicili segons el nombre de persones que hi habitin:
Primer tram de consum entre 1 i 5 tones per habitant
Segon tram de consum entre 6 i 10 tones per habitant
Tercer tram de consum entre 11 i 15 tones per habitant
Quart tram de consum entre 16 i 20 tones per habitant
Quint tram de consum entre 21 i 25 tones per habitant
Sisè tram de consum de més de 26 tones per habitant

- 0’25 euros per tona
- 0’50 euros per tona
- 1’00 euros per tona
- 2’00 euros per tona
- 3’00 euros per tona
- 5’00 euros per tona

Els solars que disposin de comptador d’aigua municipal i els habitatges desocupats,
tindran la tarifa equiparada als domicilis ocupats per una sola persona, situant el primer tram de
consum entre 1 i 15 tones, a 1 euro per tona .

Guillem Ramis i Canyelles
Regidor del Grup Municipal Esquerra Unida – Els Verds
Santa Maria del Camí, maig de 2008
25

APUNTS DEL PLENARI EXTRAORDINARI A L’AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ, DE 19 DE MAIG DE 2008
Convocats d’urgència el divendres 16 de maig horabaixa per a aprovar un catàleg de bens
patrimonials, rebut el dia abans amb un disquet, amb més de 1000 pagines i prop de 500 fixes
que pràcticament no varem poder ni mirar, es va aprovar la urgència de la sessió amb els vots
favorables de l’equip de govern.
El catàleg, d’entrada sembla fet amb presses, es parteix de la feina feta a l’anterior catàleg
que hi ha inclòs a les Normes Subsidiàries de l’any 88 i s’hi han afegit els elements que
l’empresa contractada ha considerat oportú.
El catàleg no ve acompanyat de memòria justificativa ni explicativa i els criteris que
s’han utilitzat per incorporar-hi o no bens patrimonials, les desconeixem.
Les fixes de molts dels elements que s’han catalogat no disposen de la informació
necessària, es de suposar que per les presses l’equip redactor no la va poder cercar i no l’hi va
poder incorporar.
A una bona part de les noves proteccions curiosament es posa que es desconeixen els
titulars dels bens i en alguns d’aquests casos el titular es el propi ajuntament.
No s’ha informat als propietaris de tot el que significa la inclusió en el catàleg i la
protecció de la seva casa.
No hi ha cap informe de la Comissió del Patrimoni de Santa Maria que acompanyi el
catàleg ni tampoc s’ha consultat als seus membres.
No podem admetre la protecció de la creu dels “caidos” per que no es una qüestió
artística, cultural o històrica, es simplement una decisió política de l’equip de govern municipal.
I ara volen blindar l’acord introduint-la dins el catàleg de bens patrimonials. La creu dels
“caidos”, diguin el que diguin els seus defensors, es una befa i una ofensa a tots els demòcrates
empresonats, torturats, exiliats o assassinats durant una guerra provocada pel mal perdre de la
dreta Franquista i no es admissible la seva conservació.
Del antic Convent dels Mínims, es descriu el claustre amb l’empedrat i la pica amb
assortidor d’aigua, com si de bens patrimonials a protegir es tractés. No podem admetre de cap
manera que unes obres recents i polèmiques, que en el seu moment ja varem qüestionar, per molt
que agradin a l’equip de govern, ara es vegin protegides i catalogades com a BIC (Be d’Interès
Cultural).
unes obres recents i polèmiques,
Hi ha alguns elements que evidentment no s’haurien d’haver inclòs en el catàleg, però
també n’hi ha que hi haurien d’ésser i no hi son.
Per sort hi haurà un termini de dos mesos d’exposició pública a partir de la publicació en
el BOIB, per a que es puguin presentar al·legacions i algunes qüestions que a l’equip de govern
l’hi semblin d’interès, seran corregides.
El catàleg va ser aprovat inicialment per l’equip de govern, GSM, UM i PSOE,
l’abstenció del PP i el vot en contra de Esquerra Unida-Els Verds.
Les intervencions de les persones del públic, una vegada acabat el plenari varen ser molt
interessants i descriptives de la transformació desbocada que pateix l’urbanisme a Santa Maria.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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APUNTS PLENARI ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA
DEL CAMÍ, 29 DE MAIG DE 2008
La cessió va començar com tantes altres vegades, sense aprovar les actes dels anteriors
plenaris, ja van tres plenaris des de gener i no tenim les actes anteriors per poder-les aprovar.
El Grup municipal EU-EV tornàrem a fer constar la nostra queixa pel fet.
El primer punt del ordre del dia va ser aprovar definitivament el Reglament del Servei
Municipal de Subministrament d’aigua potable. El nostre grup ens varem abstenir per que
l’ajuntament continua aplicant unes tarifes al subministrament d’aigua que no beneficien als
consumidors responsables que realitzen un consum baix o moderat d’aigua i per que es
desconsidera la condició dels domicilis habitats per molta gent que abonen les mateixes tarifes
progressives que els habitatges amb una sola persona.
El segon i el tercer punts, varen ser per a modificar les taxes de retirada de vehicles i de
recollida i captura d’animals, que a partir d’ara seran 90 euros els cotxes, 20 euros les motos i 83
euros els animals.
El quart punt, era l’aprovació del nou padró d’habitants: 5.672 habitants a data de 1 de
gener de 2008, segons l’Institut Nacional d’estadística.
El quint punt era una proposta presentada fa un mes aproximadament per part del PP,
sobre la llei de dependència, però que el pas del temps l’havia deixada sense sentit. Ells mateixos
s’abstingueren i l’equip de govern hi va votar en contra.
L’apartat de precs i preguntes, gràcies a la participació del públic va ser el més animat del
plenari.
Una intervenció sobre el nou Catàleg de Bens Patrimonials de Santa Maria del Camí, va
donar peu a parlar de la manca de renovació de la Comissió del Patrimoni Històric - Artístic de
Santa Maria del Camí.
En el text refós de l’any 1996, de les Normes Subsidiàries de l’any 1988, podem llegir en
el Reglament de la Comissió del Patrimoni que aquesta es constitueix cada quatre anys i en les
actes del plenari ordinari de novembre de 2005 podem llegir que el nou reglament contempla que
a cada inici de legislatura es constituirà la nova Comissió del Patrimoni amb participació de un
regidor de cada Grup Municipal.
La batllessa ens va sorprendre defensant que no es tractava de un incompliment d’acord
plenari, que simplement era una feina no feta.
Sobre la circulació del trànsit motoritzat i la inseguretat dels vianants a determinats
indrets del poble, varem poder tornar a sentir que totes les actuacions que s’han fet, obeeixen a
criteris dels tècnics o de la policia o son peticions dels comerciants i que per tant la culpa no es
del equip de govern.
Sobre el tram sense acera que hi ha davant la Sínia, un pas estret i perillós, utilitzat per
molta de gent que va a peu, resulta que no te acera per que els comerciants dels Hostals volen
que es mantinguin els dos sentits de circulació i el Consell no admet els dos sentits de circulació
si s’estreny el pas de vehicles per fer l’acera.
En conseqüència la batllessa diu que l’acera no es pot fer, però que en el seu entendre
ningú té la culpa.
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APUNTS DEL PLENARI EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ, DIVENDRES 13 DE JUNY DE 2008.
El plenari es va convocar el dijous dia 12 de juny, per a celebrar-lo d’urgència el
divendres a les 14’30h. El motiu, incloure i protegir tres edificis amenaçats per una possible
sol·licitud de llicència d’obra de demolició.
Més allà de si s’han de protegir aquests tres edificis el que queda clar es que la feina
d’elaboració del Catàleg de Bens patrimonials de Santa Maria del Camí, no s’ha fet amb la
tranquil·litat i el rigor que la qüestió requereix. Podem estar ben segurs que resten més elements
pendents de inclusió en el Catàleg.
La Comissió del Patrimoni Històric - Artístic de Santa Maria del Camí, encara no s’ha
reunit per a tractar la qüestió i per tant no disposem de cap informe de persones del poble
qualificades que ens aportin el seu criteri sobre el Catàleg i els bens que cal protegir.
EU-EV, varem recordar a la batllessa l’incompliment de l’acord plenari de novembre de
2005, per el qual la composició de la Comissió del Patrimoni s’ha de renovar a l’inici de cada
legislatura i encara esperem. Va respondre dient que l’ajuntament no disposa de personal ni de
capacitat de feina suficients com per a poder procedir a realitzar tots els tràmits necessaris per a
la seva nova constitució.
El reglament vigent de les Normes Subsidiàries de l’any 1988 (text refós de l’any 1996),
especifica que la Comissió s’ha de constituir per períodes de 4 anys de vigència i actualment
portem més de 12 anys sense renovar-la .
Els regidors sense ser tècnics en la matèria, hem de decidir sobre quins elements cal
protegir. Per això Esquerra Unida-Els Verds proposarem constituir la nova Comissió del
Patrimoni i donar-hi entrada de un membre de cada Grup Municipal. Hauria estat una bona
manera de demostrar que l’equip de govern vol fer una bona feina i que vol donar participació,
però la resposta de la batllessa va ser clara, va dir que no, que es passarà el disquet a les persones
que conformen la Comissió fora de termini des de fa més de 12 anys i que espera que l’oposició
participem fent al·legacions per a millorar el catàleg.
Passada a votació la proposta, es va aprovar amb els vots dels grups PSOE, UM, GPSM i
l’abstenció de PP i EU-EV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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