
 
 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 19-11-2015. 
 
REGIDORS ASSISTENTS:  Sr. Nicolau Canyelles Parets. 

Sra. Mª Magdalena Borrás Coll. 
Sr. Miquel Niell Crespí. 
Sra. Magdalena Crespí Simón. 
Sr. Ponç Vaquer Jaume. 
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló. 
Sr. Andreu Jaume Castañer. 
Sr. José Maria Noguera Vert. 
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez. 
Sr. Alfonso Gómez Rosselló. 
Sr. Jaume Martí Santandreu. 
Sr. Gabriel Amengual Borrás. 

 
REGIDORS QUE HAN JUSTI- 
FICAT LA SEVA ABSÈNCIA: Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon. 
  

 
A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, 

a les vint-i-una hores de dia denou de novembre de dos mil quinze, es 
constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Batle, Sr. Nicolau 
Canyelles Parets, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar-hi els assumptes 
relacionats a l'ordre del dia, degudament distribuït. 

Hi assisteixen els Srs. regidors que s'esmenten a l'encapçalament, i hi 
actua com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas. Assisteix 
també la interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu. 
 

El Sr. Batle dóna la benvinguda als assistents i manifesta que abans de 
començar el Ple, es farà un minut de silenci en condemna als atemptats 
terroristes de Paris i en suport de les famílies dels difunts. (Així es fa). 

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

dia. 
 
 

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
El Sr. Batle manifesta si qualcú té rés a dir de l’acta de la sessió anterior. 
El Sr. Jaume Martí expressa que vol donar les gràcies per haver-se 

enviat l’acta amb més antelació que les vegades anteriors. 
El Sr. Batle assenyala que a l’Ajuntament són els que són i l’acta surt 

quan es pot. 
 
Posada a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per unanimitat 

dels Srs. Regidors presents. 
 
 



 
 

  

2.-PRESSUPOST 2016. 
 
El Sr. Batle manifesta que dia desset de novembre es va rebre a 

l’Ajuntament un escrit signat per tres membres de l’oposició en el que 
demanaven la retirada del pressupost de 2016 per poder estudiar-l’ho millor i la 
celebració d’un ple monogràfic pel 15 de desembre. 

El Sr. Batle manifesta que l’equip de govern no té inconvenient en retirar 
aquest punt de l’ordre del dia però vol fer constar que d’acord amb l’art. 80 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
el Batle l’ha de convocar dins els quinze dies hàbils des de que se demana la 
seva celebració i sinó, queda convocada automàticament per al desè dia hàbil 
següent, a les dotze hores, cosa que ha de ser notificada per la Secretària a 
tots els membres l’endemà de l’acabament del termini establert. Continua dient, 
que així, se’n van a dia quatre de desembre, que és dissabte. Expressa que el 
pressupost s’ha de publicar i hi ha d’haver un termini de quinze dies hàbils per 
presentar al.legacions. Si hi ha al.legacions, s’ha de tornar dur a ple per 
resoldre-les i si no n’hi ha, hi ha d’haver un segon anunci al BOIB; amb la qual 
cosa se’n van al gener i els treballadors no cobraran l’1% de puja aprovada pel 
govern central ni la part proporcional de la paga extra de 2.012. 

El Sr. Jaume Martí exposa que la data de dia 15 de desembre no obeeix 
a cap caprici. 

El Sr. Batle manifesta que de ser així, se n’anirien al mes de gener, en 
detriment dels treballadors de l’Ajuntament. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que a ells els hi sembla bé avançar 
aquest ple. 

Els diferents grups del Consistori es posen d’acord perquè se celebri 
entre dia u i dia dos de desembre. 

El Sr. Batle retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
3.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
El Sr. Batle manifesta que gràcies a un pla del Govern Balear, s’han 

pogut instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi i d’aquesta 
manera, Santa Maria del Camí estarà dins aquesta xarxa. A continuació llegeix 
les propostes. 

Els Srs. Andreu Jaume, Jaume Martí i Gabriel Amengual expressen la 
seva conformitat, tot dient aquest darrer que s’hauria de fer una campanya de 
divulgació. 

El Sr. Batle es mostra d’acord. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels membres presents, aprova les següents propostes: 
 

“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles 

de tracció mecànica (IVTM), en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció que es recull a 

continuació, al Capitol III, article 3:  

« Article 3. 



 
 

  

          ..................... 
4. Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’impost del 75 % els vehicles els motors dels quals 

reuneixin les característiques de: motor elèctric o d’emissions nul·les.  
Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran d’instar la seva concessió justificant 

documentalment les característiques del vehicle, la seva matrícula i què es compleixin les condicions 
exigides per al seu gaudi.” 
 

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició d’aquest 

en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els 

interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que considerin convenients. 

 

TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a l’expedient, en el 

termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals”. 

 

4.-TRANSMISSIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS. 
 
El Sr. Batle llegeix la proposta. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels membres presents, l’aprova en els termes següents: 
 
“Aprovar la transmissió de la concessió dels drets funeraris sobre la tomba nº 88 

del quadre setè del cementiri nou a favor dels Srs. Juan i Catalina Gelabert Creus”. 
 
 
5.-TRANSMISSIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS. 
 
El Sr. Batle llegeix la proposta. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels membres presents, l’aprova en els termes següents: 
 
“Aprovar la transmissió de la concessió dels drets funeraris sobre la tomba nº 35 

de l’ampliació del cementiri a favor dels Srs. Mª Antonia, Mª Margarita, Manuel i Pilar 
García Morales”. 

 
 
6.-MOCIÓ BATLIA AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 07 DE NOVEMBRE DE 2015. 
 
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Mª Magdalena Crespí, regidora 

delegada d’educació, cultura i igualtat i aquesta llegeix la moció. 
El Sr. Andreu Jaume exposa que estan d’acord amb tot allò que suposi 

lluitar contra aquesta xacra i que és un tema també a xerrar a les escoles. 
El Sr. Jaume Martí expressa que ell també hi està d’acord, encara que 

veu molt difícil erradicar-ho al 100%. 
El Sr. Gabriel Amengual assenyala que ell també hi està d’acord però 



 
 

  

que s’hauria d’elaborar un pla per a Santa Maria. 
El Sr. Batle i la Sra. Mª Magdalena Crespí responen que Santa Maria del 

Camí ja el té i s’està actualitzant i que també estan treballant amb altres 
institucions per realitzar accions conjuntes. 

 
Posada a votació aquesta moció, és aprovada per unanimitat dels Srs. 

Regidors presents, en els termes següents: 
 

     
 
 

“MOCIÓ DE BATLIA 
 

AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES DEL7 DE NOVEMBRE 2015 

 
El 7 de novembre de 2015 confluírem a Madrid milers de persones de tot 
l'Estat, convocades pel Moviment Feminista, per a manifestar-nos contra les 
violències masclistes. 
 
Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estam emplaçades no 
només a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i 
millorar la prevenció i les respostes. 
 
La subsistència de la violència masclista s'ha evidenciat en els gravíssims 
casos d'aquest estiu, deu anys després de la Llei integral contra la violència de 
gènere de 2004, després de nombroses lleis autonòmiques i un any després de 
la ratificació del Conveni d'Istanbul (BOE del 06.06.14). Lleis i tractats que 
s'incompleixen substancialment quant a prevenció a l'àmbit educatiu, que 
només donen protecció laboral , econòmica o d'habitatge a l’1% de les 126.742 
denunciants, mentre creix la desigualtat, que és el medi de cultiu que propicia 
la violència. 
 
Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la 
prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de la 
llei estatal de 2004. No obstant això, l'article 27.3.c) de la Llei de Règim Local 
reformat per la Llei 27/2013 estableix que els ajuntaments només podran 
prestar serveis socials, de promoció de la igualtat d'oportunitats i de prevenció 
de la violència contra la dona per delegació de l'Estat o de la Comunitat 
Autònoma (finançada al 100%), necessitats que en absolut es cobreixen amb 
els 6 milions de la partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere en el 
Projecte de Pressupostos de l'Estat 2016. 
 
Per això, aquest Ajuntament ACORDA: 

● Col·locar cada any el 25 de novembre, Dia internacional contra la 
violència cap a les dones a la façana de l'Ajuntament una pancarta 



 
 

  

violeta amb el lema ‘Compromís contra les violències masclistes’ i 
promoure la participació ciutadana a la Marxa i actes que es facin  

  
● Sostenir tots els dies de l'any, i tots els anys, els recursos personals, 

materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica, 
social i psicològica de les víctimes de violència masclista, complint l'art. 
19 de la Llei Orgànica 1/2004, establint un sistema estable de 
finançament estatal, autonòmica i local a llarg termini 

● Oferir  una atenció estable i de qualitat, en condicions d'àmplia 
accessibilitat, confidencialitat, protecció i anonimat, que inclogui la 
rehabilitació, avaluació i seguiment, la qual cosa comporta la gestió 
pública directa dels serveis per a la igualtat i contra la violència de 
gènere  

● Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere a 
tots els centres i a totes les etapes educatives, cooperant amb la 
comunitat escolar 

● Sensibilitzar  contra el sexisme a les activitats culturals, a l'organització 
de festejos, a les mesures de seguretat i convivència i a totes les 
actuacions i serveis de competència municipal   

● Eradicar el sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips 
sexuals  a totes les nostres actuacions i serveis  

● Parar  esment especial a les dones amb discriminació múltiple i altres 
col·lectius agredits per la violència masclista (diversitat sexual, diversitat 
funcional, immigrants, aturades o dependents), per a no incórrer en la 
victimització múltiple als processos d'atenció 

● Fomentar la participació de la societat civil, en particular de les 
organitzacions de dones 

 
Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, 
perquè en el seu seguiment i Informes al GREVIO (Grup d'Experts sobre l'Acció 
contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica) per a l'aplicació del 
Conveni d'Istanbul (que estableix el seu article 68) inclogui les actuacions de 
l'administració local, conforme als articles 7.3 i 18.2.”. 
 
 

7.-MOCIÓ MOVEM SANTA MARIA: CREACIÓ COMISSIÓ ESTUDI ÚS 
IMMOBLES MUNICIPALS. 
 
El Sr. Batle manifesta que s’ha presentat una esmena a la totalitat d’aquesta 

moció. 
 La moció presentada per Movem Santa Maria va redactada en els termes 
següents: 
 
 “Exposició de motius: 
 
 Resulta evident que les necessitats que hi ha al poble d’utilització de locals, 
edificis i dependències municipals actualment són múltiples, molt diverses, i per part 



 
 

  

d’actors diferents: des de la necessitat de dependències administratives adequades fins a 
un casal d’entitats ciutadanes o infraestructures culturals adequades. 
 
 També resulta evident que l’Ajuntament compta amb un conjunt d’immobles: 
edificis i terrenys que poden servir per a satisfer diferents necessitats existents, i que a 
mig termini comptarà amb l’edifici de l’escola graduada quan el nou institut estigui 
construït i entri en funcionament. 
 
 És un deure d’aquest Ajuntament tenir una previsió i una planificació de les 
necessitats i els usos possibles dels diferents edificis, dependències o terrenys per 
satisfer-les, no tan sols per al dia a dia immediat, sinó també amb vistes cap el futur. 
 
 Per tot això proposam el següent acord: 
 
 L’Ajuntament de Santa Maria del Camí crearà una comissió temporal de treball 
integrada per persones designades per tots els grups municipals per estudiar i planificar 
les necessitats, la disponibilitat i l’ús dels immobles municipals tant en el futur 
immediat com sobretot a mig i llarg termini. Aquesta comissió presentarà un informe 
amb les seves propostes i conclusions al Ple d’aquest ajuntament”. 
 
 El Sr. Ponç Vaquer assenyala que efectivament s’ha presentat una esmena a la 
totalitat d’aquesta moció per qüestions operatives, llegint-la a continuació. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa la seva conformitat a l’esmena. 
 El Sr. Jaume Martí demana si la composició de la comissió seria similar a la de 
la comissió informativa. 
 El Sr. Batle contesta que sí però que s’hauria de crear després de la comissió 
de fems. Assenyala que aquesta encara no s’ha pogut crear perquè s’han incorporat 
dues tècniques noves a la Mancomunitat del Raiguer, que estan recopil·lant dades 
actualment; per la qual cosa, ambdues comissions es faran una darrera l’altra. 
 
 Posada a votació l’esmena a la totalitat de la moció de Movem Santa Maria, és 
aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors presents, en els termes següents: 
 
 “Fonament: 
 
 És evident que d’aprovar-se la moció presentada pel regidor de Movem Santa 
Maria, per tal d’estudiar la utilització de locals, edificis i dependències municipals, les 
persones integrants de la comissió que es pugui crear a l’efecte, hauran de tenir accés a 
documents i informació, que pot contenir dades de rellevància administrativa i/o dades 
personals. 
 
 És evident que tal fet es troba baix la influència de la Llei de protecció de dades, 
i per tant, emparada legalment, i que no es pot posar aquesta documentació a l’abast de 
qualsevol persona. 
 

Per tot això, es proposa el següent acord: 
 
L’Ajuntament de Santa Maria crearà una comissió de treball integrada per 

persones designades per tots els grups municipals per estudiar i planificar les 
necessitats, la disponibilitat i l'ús dels immobles municipals. Els integrants d’aquesta 
comissió hauran d’estar revestits d’autoritat representativa, que els permeti consultar i 



 
 

  

estudiar documentació administrativa, per tant tindran que provenir dels regidors electes 
dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, i 
amb nombre proporcional al nombre de components del Consistori Municipal”. 
 
 

8.-MOCIÓ MOVEM SANTA MARIA: APARCAMENT CEIP MELCIOR 
ROSSELLÓ I SIMONET. 
 
El Sr. Gabriel Amengual llegeix el contingut de la moció, que va 

redactada en els termes següents: 
 

 “Exposició de motius: 
 
 Tal com era previsible atesa la seva ubicació, la circulació de persones i vehicles 
al voltant del Col·legi Públic resulta problemàtica, especialment a les hores d’entrada i 
sortida de les classes, per la qual cosa resulta aconsellable prendre mesures per pal·liar 
aquesta situació. 
 
 Per això proposam els següents acords: 
 
 1.-Suprimir els senyals de prohibit aparcar a l’aparcament per a professors del 
CEIP Melcior Rosselló i Simonet. 
 
 2.-Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per a vehicles industrials (2 places) 
a l’actual aparcament de professors del CEIP Melcior Rosselló i Simonet, i impedir que 
els vehicles pugin sobre la voravia per descarregar devora la porta del centre (això passa 
sovint amb la furgoneta de càtering quan els infants esperen fora del recinte a l’hora 
d’entrada, amb el consegüent perill d’atropellament). 
 
 3.-Habilitar una zona d’aparcament per a motos a l’actual aparcament per a 
professors del CEIP Melcior Rosselló i Simonet. 
 
 4.-Instal·lar en el carril que accedeix a la zona actual d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda una senyal de trànsit de circulació prohibida, excepte 
vehicles autoritzats. Actualment hi ha un aparcament devora el col·legi; si tothom 
pretengués aturar el vehicle davant el col·legi per deixar o recollir infants, col·lapsaríem 
la circulació. Per això, i ja que tothom ha de ser igual, no es pot permetre que s’aturin 
els vehicles davant el col·legi (excepte els autoritzats) quan existeix un aparcament per 
això. 
 
 5.-Obrir l’aparcament de bicicletes de dins el Col·legi a les 8:00 i ampliar l’espai 
d’aquest aparcament de bicicletes”. 
 
 
 El Sr. Batle manifesta que el seu grup votarà en contra. Diu que en 
relació als punts 1, 2 i 3 de la moció, l’aparcament és competència de la 
Conselleria i de l’escola i que l’Ajuntament no hi té cap competència. Assenyala 
que amb el nou institut queda remodel·lat i que aquest terreny pertany a 
l’institut. Expressa que l’aparcament queda més ampliat però se col·locarà una 
mini rotonda. L’entrada a l’institut serà pel lateral per tal d’evitar el perill de la 



 
 

  

carretera. Exposa que demà hi haurà una nova reunió amb l’IBISEC per mirar 
els plànols i dia tres volen venir a presentar el projecte. 
 En relació al quart punt de la moció, diu que la policia hi està fent feina i 
mira com hi pot donar més fluïdesa; assenyala que per aprovar aquest punt és 
necessari un informe de la policia. 
 En relació al punt número cinc diu que depèn de Direcció i que 
l’Ajuntament sols hi fa el manteniment. Expressa que l’any passat es va ampliar 
i que ell ho demanaria directament a l’escola. 
 El Sr. Gabriel Amengual assenyala que en relació al punt quart, és 
normal l’informe de la policia. Diu que si vas a l’escola a les 8’30, aparcaràs 
però que més tard ja no. 
 El Sr. Batle diu que ho traslladaran a la policia. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que si realment no són competents, 
demanaria que es fessin arribar aquestes peticions al consell escolar. 
 El Sr. Jaume Martí indica que el tema de les escoles representa un 
problema per tot i a Santa Maria també existeix el mateix problema a les altres 
escoles. 
 
 Posada a votació la moció de referència, és rebutjada per un vot a favor, 
corresponent al regidor de Movem Santa Maria; sis vots en contra, 
corresponents als regidors de Més per Santa Maria i cinc abstencions, 
corresponents als regidors del PP i del PSOE-PSIB. 

 
  
 9.-MOCIÓ MOVEM SANTA MARIA: ESTUDI DE MOBILITAT. 
 
 El Sr. Gabriel Amengual llegeix el contingut de la moció, que va 
redactada en els termes següents:  
 
 “Exposició de motius: 
 
 El passat mes de maig es va redactar un informe sobre mobilitat a Santa Maria. 
Aquest informe presenta un diagnòstic bastant complet de la situació actual. 
 
 No obstant això, l’informe té greus mancances, entre altres aspectes, pel que fa a 
propostes concretes per a garantir la seguretat de la gent que circula a peu, amb cotxets 
d’infants o amb cadires de rodes. 
 
 En concret l’informe no preveu cap modificació en el carrer Pere J. Jaume Pons 
ni pel que fa al trànsit motoritzat, ni per a les bicicletes ni per a la gent que hi circula a 
peu, quan les dificultats de circulació i manca de seguretat per a les persones en aquest 
carrer són més que evidents, molt més a les hores d’entrada i sortida d’escola. 
  
 A la resta del poble l’informe no preveu gairebé l’habilitació de nous carrers 
lliures de trànsit motoritzat, o que garanteixin la seguretat efectiva de la gent que circula 
a peu, llevat del carrer de les Quarterades. 
 
 Pel que fa a la circulació en bicicleta, si bé preveu l’habilitació d’alguns carrils 
bici, la major part del circuit en bicicleta es preveu en forma de “ciclo-carrers” amb 
velocitat limitada a 30, que consideram que no milloren substancialment l’actual 
seguretat de les bicicletes, i sobretot de la circulació a peu per aquests carrers. 



 
 

  

 
 Per tot això proposam el següent acord: 
 
 Considerant i tenint en compte el diagnòstic fet a l’estudi de mobilitat realitzat al 
maig de 2015, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí encarregarà unes noves propostes 
d’actuació que tenguin com a primera prioritat, a més dels ciclistes, la seguretat de les 
persones que circulen a peu per tot el nucli urbà, i que donin solució a la necessitat de 
circulació segura de persones i vehicles als carrers més estrets del poble, molt 
especialment al casc històric i al carrer Pere J. Jaume Pons”. 
 
 El Sr. Batle manifesta que ja a l’exposició de motius està malament la 
forma en què s’expressa. Diu que quan es va encarregar l’informe, la idea ja 
era fer-lo públic a Ses Cases des Mestres i pasar-lo a les entitats del poble. 
Assenyala que creuen que aquest estudi segurament té mancances però que el 
volen presentar i que les entitats opinin i després, si és el cas, demanar un altre 
informe o adaptar aquest. Assenyala que aquest informe costà 5.820’10 € i que 
ara seria tudar els diners si no es dóna a conèixer. Manifesta que el primer que 
s’ha de fer és que surti a la llum i després afegir el que s’hagi d’afegir. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup també està en contra 
perquè creuen que s’ha d’aprofitar el que ja està fet i que dins la seva filosofia 
de participació, n’han de xerrar. 
 El Sr. Jaume Martí demana que no quedi aparcat. 
 El Sr. Batle diu que no hi quedarà i que més o manco pel gener es 
donarà a conèixer. 
 
 Posada la moció de referència a votació, és rebutjada per un vot a favor, 
corresponent al regidor de Movem Santa Maria, deu vots en contra, 
corresponents als regidors de Més per Santa Maria i PP i una abstenció, 
corresponent al regidor del PSOE-PSIB. 
 
 

 
II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
 
 1.-COMUNICACIONS BATLIA. 
 
 El Sr. Batle dóna a conèixer els decrets dictats des de la darrera sessió 

plenària i la Corporació se’n dóna per assabentada.  
  
 
 2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. 
 
a)PP: Ens han informat que fa un mes, el batle es va reunir amb una 

representació del Club de Tenis de Santa Maria per parlar de l'estat i la millora 
de les pistes de tenis . El batle els va dir que el tema s'està gestionant i que es 
farà la remodelació necessària, però de moment no s'ha vist cap moviment ni 
s'ha començat cap obra. Com a conseqüència les competicions programades 
pel mes de gener s'hauran de jugar a fora, a unes altres pistes. 
Demanam més concreció sobre les mesures a prendre: 



 
 

  

-Com està realment la situació? 
-Té,realment, l'equip de govern una postura clara i decidida davant aquesta 
situació? 
-Quines són les mesures previstes? 
-Si és que es pensen a fer, quan es posaran en marxa les reformes? i quan s'acabaran? 
 
 El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Regidor d’esports i aquest expressa 
que són conscients de la problemàtica que existeix. Diu que no sols la 
competició passada sinó també la venidera s’han hagut de fer o es faran fora 
poble ja que la federació no permet fer competicions en l’estat en què es troba. 
Assenyala que ja han rebut un pressupost i s’ha penjat a la web un anunci 
convidant a les empreses a presentar pressuposts i estan pendents i supeditats 
a l’aprovació del pressupost. 
 El Sr. Batle manifesta que fa estona que en Vicens, vists aquests 
problemes pensà en què la manera més ràpida de solucionar-ho era posant 
pistes de terra però l’arquitecte municipal va dir que no perquè quan fa vent la 
terra vola i pot embrutar la piscina. Diu que si el gener – febrer han de jugar 
afora, l’Ajuntament ajudarà a pagar el lloguer de pistes. 
 El Sr. Jaume Martí assenyala que el manteniment d’una pista de terra és 
més costós i necessita aigua constament. 
 
 b) PSOE-PSIB: Recordar el tema de l’aigua calenta de les dutxes del 
poliesportiu. 
 
 El Sr. Ponç Vaquer diu que n’hi ha però que ara hi ha dutxes que perden 
perquè el tipus d’aixeta és especial i aquí no en tenen en stock; no obstant, es 
demanarà. 
 
 c) MOVEM SANTA MARIA: 
  
 -Quantes sancions s’han imposat davant el CEIP Melcior Rosselló i Simonet, per 
aparcar a les zones per a vianants i voravies durant el mes d’octubre del 2015?. 

 
-Quantes sancions s’han imposat davant el CEIP Melcior Rosselló i Simonet, a 

la zona reservada a persones amb mobilitat reduïda?. 
 
 El Sr. Batle diu que la policia fa una campanya preventiva, avisa i preveu 
la fluïdesa del trànsit. Assenyala que a la zona de vianants i voravies s’han 
posat dues sancions i a la de mobilitat reduïda, sis. 
 

-Quina és la persona encarregada de supervisar les obres públiques que es duen a 
terme a Santa Maria? Quin càrrec té?. 
 
 El Sr. Batle contesta que qualsevol obra pública té una direcció 
facultativa d’un arquitecte o d’un enginyer i van lligats sempre amb l’arquitecte 
municipal i que a l’hora de donar el final d’obres, hi van el regidor d’obres, el 
Batle i l’arquitecte. 
 

-Ja ha decidit el batle quin percentatge de dedicació té a canvi d’un sou que ja 
s’havia fixat prèviament a la determinació d’aquest percentatge?. 



 
 

  

 
-Ja s’ha decidit el percentatge de dedicació de la regidora amb dedicació 

parcial?. 
 

-Es pensen dur aquests percentatges de dedicació al plenari per a la seva 
aprovació?. 

 
El Sr. Batle manifesta que al seu moment ja va dir que volia continuar 

amb la seva tasca docent perquè actualment hi ha molts de moviments i canvis 
i és perillós deixar-ho ja que un pot quedar despenjat. Assenyala que va arribar 
a un acord amb la Conselleria, pel qual, la Conselleria li deixa fer dues sessions 
cada dia. Expressa que cada dia arriba a l’Ajuntament sobre les 9’30 – 10 
hores i se’n va a les 15’30 hores i això representa un percentatge del 78’5 % 
sols els dematins. Els horabaixes dels dilluns les dedica a reunions amb els 
regidors de l’equip de govern, els dimecres horabaixa al polígon, els dijous 
horabaixa a reunions amb els tècnics del Consell de Mallorca i d’altres per 
donar una empenta a les Normes Subsidiàries i tot això sense comptar les 
feines dels caps de setmana. Expressa que fan tot el que poden i la secretària 
del Batle té l’ordre de donar hora els horabaixes per a aquella gent que no pot 
anar a parlar amb ell els dematins. 

 
-Quantes places d’empleats públics estan sense cobrir o es poden crear o dotar 

actualment?. 
 

-Quantes d’aquestes places corresponen a la policia local, quantes a 
manteniment i quantes a atenció domiciliària?. 

  
El Sr. Batle diu que d’atenció domiciliària n’hi ha tres i cobertes. A més 

n’hi ha una d’auxiliar administratiu i una de coordinador de la policia, que 
actualment ho fa en Biel. Assenyala que n’hi ha una altra d’oficial de 
manteniment, que ho fa el cap de la brigada d’obres. Manifesta que aquestes 
places no es poden cobrir perquè la taxa de reposició d’efectius no ho permet. 

Expressa que tot això està supeditat a l’estabilitat pressupostària i la 
normativa estatal no permet crear noves places. 

 
-Sembla ser que al febrer del 2014, fa quasi dos anys, es va convocar un borsí 

d’auxiliars d’infermeria per a la residència de Cas Metge Rei. Ha entrat en 
funcionament aquest borsí? En cas negatiu, per què?. 

 
-El proper mes de desembre es produirà una jubilació d’una auxiliar d’infermeria 

a la residència. Com està previst cobrir aquesta vacant?. 
 
 El Sr. Batle diu que no ha entrat en vigor perquè són els que són i les 
persones que havien de venir al tribunal, no vengueren. S’executarà aquest 
borsí però són els que són i hi ha molta feina. 
 El Sr. Andreu Jaume demana quin és el borsí que s’empra. El Sr. Batle li 
diu que deu tenir tres anys. 
 
 
 A continuació el Sr. Ponç Vaquer, regidor delegat d’hisenda, expressa 



 
 

  

que en relació a la qüestió del pressupost es posa a plena disposició de 
l’oposició per aclarir el que faci falta. Diu que tots els grups tenen un exemplar 
del pressupost, amb un format desglossat i que creu que el problema és de 
nomenclatura. Assenyala que entrant a la web trobaran el pressupost de 2015 i 
el podran comprovar amb el de 2016. 
 El Sr. Jaume Martí diu que durant el dia fan feina i també són els que 
són. 
 El Sr. Ponç Vaquer exposa que no qüestiona que necessitin més temps i 
reitera la seva disposició a què se li demani el que sigui. Indica que qualsevol 
membre de la Corporació se pot adreçar a l’Ajuntament per examinar 
l’expedient i demanar lo que es vulgui, així com la gent del poble. 
 Continua dient que és un pressupost detallat perquè vé un detall per 
capítols i es pot demanar el que sigui a ell o a la interventora. 
 El Sr. Batle demana que la gent que hagi d’estudiar el pressupost es 
doni pressa perquè els treballadors de l’Ajuntament han de cobrar i representen 
cent famílies. 
 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per 
acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-dues hores de dia denou de 
novembre de dos mil quinze; de totes les quals coses, com a Secretària de la 
Corporació, don fe. 
 
 
 
                                                         LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas. 
 
 
 


