
 
 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 04-12-2017. 
 
REGIDORS ASSISTENTS:   Sr. Nicolau Canyelles Parets. 

Sra. Mª Magdalena Borrás Coll. 
Sr. Miquel Niell Crespí. 
Sra. Magdalena Crespí Simón. 
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló. 
Sra. Margalida Bonet Martorell. 
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon. 
Sr. José Maria Noguera Vert. 
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez. 
Sra. Margarita Colom Rosselló. 
Sr. Jaume Martí Santandreu. 
Sr. Gabriel Amengual Borrás. 

 
REGIDORS QUE HAN JUSTI- 
FICAT LA SEVA ABSÈNCIA:  Sr. Andreu Jaume Castañer. 
 

 
A les dependències municipals de Ca S’Apotecari de Santa Maria del 

Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores de dia quatre de desembre de dos mil 
desset, 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; assistint 
també la Interventora municipal, Sra. Nicole Cazacu Cazacu.  
 
 El Sr. Batle manifesta que aquest ple ordinari tocava celebrar-se el mes 
de novembre però a efectes de donar més temps per poder estudiar el 
Pressupost, es va consensuar que es dugués a terme en aquesta data. 
 

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

 
 
1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS 21-09-2017 I 02-11-2017. 
 
 El Sr. Batle demana si qualcú té res a dir d’aquestes actes. 
Ningú pren la paraula. 
 
Posades a votació les actes de les sessions de dia 21-09-2017 i 02-11-

2017, són aprovades per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.-PRESA POSSESSIÓ CÀRREC REGIDORA Sra. MARGARITA 
COLOM ROSSELLÓ. 
 



 
 

  

La Sra. Margarita Colom Rosselló pren possessió del seu càrrec de 
regidora emprant la fórmula tradicional: “Promet per la meva conciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l´Ajuntament de Santa 
Maria del Camí, amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l´Estat”. 

El Sr. Batle li dóna la benvinguda a la Corporació. 
 
 
3.-PRESSUPOST 2018. 
 
El Sr. Batle manifesta que han preparat un powerpoint per explicar millor 

el pressupost per a 2018. En relació al capítol primer de despeses, despeses 
de personal, ascendeix a 2.613.034,26 €, la qual cosa suposa el 44,98% del 
pressupost, amb una variació respecte al pressupost de 2017 del 4,86%. 
Assenyala que el més remarcable en aquest capítol és la inclusió d’una nova 
plaça de policia local ja que s’estima que la seguretat és prioritària i s’amortitza 
una plaça a la plantilla laboral d’oficial de brigada. 

En relació al capítol segon, despeses en béns corrents i serveis, 
assenyala que ascendeix a 2.129.927,95 €, la qual cosa representa el 36,67 del 
pressupost i una variació respecte a 2017 del 7,66%, destacant la contractació 
d’un arquitecte municipal per a l’elaboració del Pla General d’Ordenació 
Urbanística i aportacions a l’àrea de serveis socials. 

En relació al capítol tercer, despeses financeres, es pressuposta en 200 
€, que suposa un 0% del pressupost i una variació de -72,06% respecte al de 
2017, representant un decrement important en relació al 2017. 

El capítol quart, transferències corrents, ascendeix a 424.915,94 €, 
significant el 7,32% del pressupost i una variació de -13,24% respecte al de 
2017, motivada sobretot per la davallada de la transferència corrent de 35.000 
€ de l’Ajuntament cap a la Residència de Cas Metge Rei i una davallada cap a 
la Mancomunitat del Raiguer motivada per l’ús de la bossa vermella. 

En relació al capítol cinquè, fons de contingència, simplement s’obri, 
sense consignació i es dotarà posteriorment en cas de necessitat. 

El capítol sisè, inversions reals, per import de 640.676,63 € suposa 
l’11,03% del pressupost i una variació de -7,99% del de 2017. Se preveuen 
inversions sostenibles relatives a la rehabilitació de diferents instal·lacions 
esportives, reforma del casc urbà mijançant fons del Govern Balear així com 
vàries inversions al Patronat de la Residència de Cas Metge Rei. 

El capítol novè, passius financers, també s’obri sense consignació inicial. 
Aquest capítol experimenta una davallada atès que els dos préstecs 
formalitzats per l’Ajuntament els precedents exercicis pressupostaris s’han 
amortitzat totalment durant aquest exercici econòmic. 

Assenyala el Sr. Batle que el pressupost total és de 5.808.754,78 €. 
El Sr. Batle manifesta que dins el mes de novembre es va fer el primer 

esborrany del pressupost, es va penjar a la web per tal de què la gent fes 
suggeriments i hi va haver reunions amb els grups polítics, contemplant-se en 
la mesura de lo possible el que demanaren. Expressa que no hi va haver 
suggeriments per part dels veïnats i que gairebé tots els grups polítics s’han 
posat d’acord. 

Tot seguit, la Sra. Mª Teresa Cañellas dóna la benvinguda a la Sra. 
Margarita Colom i expressa el seu agraïment al Sr. Alfons Gómez. Exposa que 



 
 

  

s’han reunit dues vegades i que hi ha punts que no tenen clars, com per 
exemple els 15.000 € que es destinen a l’adquisició d’un cotxe per a la 
residència i una reposició de material. Continua dient que no estan d’acord amb 
la partida destinada a les Normes Subsidiàries ja que enguany també hi havia 
una partida i no s’ha fet rés. Tampoc estan d’acord amb la partida de l’aigua ja 
que no hi ha el 5% que es va aprovar. Així mateix troben molt elevada la 
partida destinada a treballs realitzats per empreses i que les partides 
destinades a agricultura, comerç no veuen reflectit al poble en què es gasten. 
En relació al personal, demana si es pensa aplicar el nivell setze a la policia o 
és provisional i que en relació als becaris que han de digitalitzar l’arxiu, no hi ha 
cap partida i que no els hi sembla bé que ho facin els becaris. 

El Sr. Batle manifesta que les partides es mouen depenent de les 
subvencions que arriben. Assenyala que no li sembla coherent que havent-hi 
hagut dues reunions dels grups polítics ara es plantegi tot això, quan a 
aquestes reunions la Sra. Mª Teresa Cañellas sols va retreure el tema de 
l’aigua. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas diu que ella també es va referir al tema de 
l’arxiu. 

El Sr. Batle manifesta que els becaris estaran sota la bibliotecària a més 
de la partida corresponent. En relació al nivell setze de la policia, expressa que 
hi va haver negociacions amb els sindicats, que posaren un contenciós i que el 
va guanyar l’Ajuntament i que el que és veritat és que la policia es necessita les 
24 hores del dia. 

Continua dient el Sr. Batle que la partida destinada a agricultura són 
podes, arreglo jardins, marges… i que la partida de treballs realitzats per 
empreses es refereix al premi de cobrança de la recaptació d’imposts, consorci 
d’informàtica, empresa dels programes informàtics… 

El Sr. Miguel Niell, regidor delegat de Sanitat i Serveis Socials indica que 
els 15.000 € per a adquisició d’un vehicle per a la residència és una partida que 
s’ha obert perquè l’actual furgoneta és de 2015 i suposaven que hi hauria 
panes i que si basta pel que és necessari, no té sentit comprar-ne una nova. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas demana si la furgoneta no és la que va 
regalar la Caixa. 

El Sr. Miguel Niell contesta que no, que la Caixa va donar aquesta 
furgoneta per Serveis Socials. Expressa que si a finals d’any no es compra cap 
furgoneta, s’utilitzaran aquests doblers per fer manteniment a la residència. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas demana a què es deu l’increment de la 
partida destinada a places, que passa de 63.000 € a 138.000 €. 

El Sr. Batle manifesta que és precisament pel que remarca la Sra. 
Cañellas en relació a l’aigua ja que quan s’aixeca la plaça s’arreglen o es 
posen noves les canonades d’aigua. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas diu que no hauria d’anar a aquesta partida. 
El Sr. Batle manifesta que ja els hi explicaren, que es posa a aquesta 

partida perquè forma part del projecte. 
El Sr. Jaume Martí dóna també la benvinguda a la Sra. Margarita Colom. 

Expressa que tornen estar com cada any i que va dir que votaria a favor, que 
tanmateix és el que hi ha i que s’aprovarà. 

Assenyala que han acabat comprant Ca’n Petit quan inicialment no hi 
havia partida al pressupost i que després es mouen les partides; indicant que 



 
 

  

no hi ha massa secret. Exposa que a les reunions per consensuar el 
pressupost, la Sra. Mª Teresa Cañellas sols va parlar del tema de l’aigua. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas diu que no, que també va xerrar de les 
Normes Subsidiàries. 

El Sr. Jaume Martí exposa que en relació al pressupost participatiu s’ha 
de crear una norma que estableixi que tot el que suggereixin els ciutadans ha 
de revertir en millores per al poble i no per a associacions concretes. 

El Sr. Batle manifesta que és evident que hi ha d’haver modificacions 
pressupostàries quan arriben subvencions i que està d’acord amb el tema 
plantejat pel Sr. Jaume Martí del pressupost participatiu. En relació a aquest 
tema vol remarcar que hi va haver una reunió convocada per l’Ajuntament de 
Palma i que hi va anar amb la interventora. Expressa que sortiren eufòrics 
d’aquesta reunió perquè varen veure que havien fet molt més que els altres 
pobles. Assenyala que s’ha de seguir amb coratge aquest camí i que el que 
proposin els ciutadans ha de revertir en millores per al poble. 

El Sr. Jaume Martí expressa que hi ha Ajuntaments que ho han fet amb 
més partides. 

El Sr. Batle manifesta que s’ha de mirar. 
La Sra. Mª Teresa Cañellas assenyala que a les reunions per 

consensuar el pressupost, el seu grup va parlar d’aigua, electricitat, arxiu, 
esport, informàtica. 

El Sr. Jaume Martí diu que molt bé. 
El Sr. Batle manifesta que és a les reunions on ha de sortir aquesta pluja 

d’idees i no ara. 
El Sr. Gabriel Amengual assenyala que és un pressupost continuista, ja 

des de 2015, molt de “copiar y pegar” i que si no canvia gaire el pressupost, no 
té perquè canviar el seu vot. Indica que el pressupost participatiu hauria de ser 
de la globalitat. 

El Sr. Batle manifesta que en relació que el pressupost sigui continuista, 
són el mateix equip de govern i que en relació al pressupost participatiu, la gent 
no participa. 

El Sr. Gabriel Amengual diu que s’ha de fer feina des del principi, que 
pugui participar tota la ciutadania, que és una feinada però que es pot fer. 

El Sr. Batle manifesta que posar-se demà mateix a fer feina amb el 
pressupost de 2019 no pot ser, que tenen una feinada i que primer s’ha 
d’executar el de 2018. 

El Sr. Gabriel Amengual assenyala que el pressupost definitiu el 
tengueren el divendres horabaixa. 

El Sr. Batle manifesta que es va fer la reunió prèvia quinze dies abans. 
La Sra. Victoria Pons expressa que també hi ha altres formes de 

participar, com per exemple, participar a les reunions, a les quals se’ls hi ha 
convocat i no han assistit. 

El Sr. Gabriel Amengual diu que sempre que ha pogut hi ha anat. 
 
Posat aquest punt de l’ordre del dia a votació, s’aprova per set vots a 

favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria i al regidor del 
PSOE-PSIB i cinc vots en contra, corresponents als regidors del PP i al regidor 
de Movem Santa Maria, en els termes següents: 

 



 
 

  

“1.-Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Entitat per a 2018, format pel 
pressupost de l’Ajuntament i el pressupost del Patronat de la Residència per a Persones 
Majors de “Cas Metge Rei”; Bases d'Execució, Plantilla de Personal, amb els annexos 
corresponents, Estat de Consolidació, així com la relació de llocs de treball, tal com 
consten a l'expedient respectiu. 
 

2.-Remetre aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva 
publicació, obrint un termini de reclamacions de quinze dies hàbils a partir del dia 
següent a la publicació de l'anunci sobre el BOIB perquè els interessats legitimats, 
segons el que disposa l'art. 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del 
Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius expressats a l’art. 
170.2 de l’esmentat Cós Legal, puguin presentar reclamacions. 
 

3.-Disposar que el Pressupost General quedarà definitivament aprovat en cas que 
no es presentin reclamacions dins el termini esmentat al paràgraf anterior, d'acord amb 
l'establert a l'art. 169 del R.D Legislatiu 2/2004. 
 

4.-Remetre una còpia del Pressupost General, definitivament aprovat a 
l'Administració de l'Estat i Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma per a la publicació del seu resum per 
capítols”. 
 
 

4.-DEPURACIÓ SALDOS. 
 
El Sr. Batle manifesta que es tracta de posar els comptes en net de quan 

es va fer l’ampliació del cementiri. 
 
Posat aquest punt de l’ordre del dia a votació, s’aprova per vuit vots a 

favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria, PSOE-PSIB i 
Movem Santa Maria i quatre abstencions, corresponents als regidors del PP, en 
els termes següents: 

 
“PRIMER. Aprovar la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris i 

pressupostaris per a la seva posterior modificació o baixa en els termes proposats en l’ 
Informe proposta de la Tresoreria municipal i que quedaria com segueix: 

 
1. Modificació per baixa dels saldos inicials, pressupostaris  

 

MODIFICACIONS CONCEPTES PRESSUPOSTARIS 
(CONCESSIONS NINXOLS)     

Concepte Compte Nº operació Import 

Drets funeraris 61900 2010002015 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004578 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004616 
-
3.700,00 

Drets funeraris 61900 2010002004 
-
3.472,62 



 
 

  

Drets funeraris 61900 2010002008 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004611 
-
3.700,00 

Drets funeraris 61900 2010002125 
-
3.474,00 

Drets funeraris 61900 2010002001 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010002007 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004566 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004575 -93,88 

Drets funeraris 61900 2010004576 -93,88 

Drets funeraris 61900 2010004577 -93,88 

Drets funeraris 61900 2010004623 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004574 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004625 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010002121 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010002000 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004624 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004617 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010002016 -93,88 

Drets funeraris 61900 2010004622 
-
3.700,00 

Drets funeraris 61900 2010002122 
-
3.474,00 

Drets funeraris 61900 2010002014 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2010004579 
-
3.394,53 

Drets funeraris 61900 2011001132 
-
3.700,00 

Drets funeraris 61900 2011003270 
-
3.473,62 

Drets funeraris 61900 2011003271 -93,88 

Drets funeraris 61900 2011001133 
-
3.700,00 

Drets funeraris 61900 2012003292 -93,88 

Drets funeraris 61900 2012007457 -100,00 
-
85.082,73 

 

2. Modificació per baixa i alta dels saldos inicials, no pressupostaris (IRPF i Cànon 
de sanejament) 



 
 

  

 

MODIFICACIONS CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS     

Import 

Concepte Compte Baixa Augment 

IRPF Professionals 47511 13.436,77

IRPF Personal 47510 39.689,50

Cànon pendent 4140 13.868,61 

Cànon pendent anteriors 4141 138.777,98 

H.P Deutora IVA 4700 21.366,79 

174.013,38 53.126,27

 

SEGON. Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la 
depuració de saldos dels comptes no pressupostaris i pressupostaris assenyalats”. 

 
 
5.-APROVACIÓ PADRÓ HABITANTS A 01-01-2017. 
 
El Sr. Batle dóna lectura a les propostes. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat 

dels Srs. Regidors presents, en els termes següents: 
 

“Atès que de la Delegació Provincial de les Illes Balears de l’Institut Nacional 
d’Estadística es va rebre en data de registre d’entrada 30-03-2017, nº 928, la formalització 
de les actuacions realitzades per a l’aprovació de la revisió del Padró Municipal a 01-01-
2017; 

 
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.b) de la Llei 7/1985 de dos d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local; 
 
El Ple de la Corporació acorda:  

 
1.-Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 

dia 01-01-2017, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, i amb un resultat, 
referit a la data indicada, de 7.036 habitants. 
 
 2.-Remetre aquest acord a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional 
d’Estadística”. 
 
 
 PUNT D’URGÈNCIA. 
 
 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
 El Sr. Batle manifesta que es tracta de dues factures de gas que 
arribaren tard. 
 



 
 

  

 Posada a votació, en primer lloc, la introducció d’aquest punt per 
urgència, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors presents. 
 
 Posat a votació, a continuació, aquest punt, s’aprova per unanimitat dels 
Srs. Regidors presents, la següent proposta: 
 
 “Reconèixer extrajudicialment un crèdit per import de 950,53 €”. 
 
     
 

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. 
 
-PP: El Batle va dir que a final d’any es començarien els accessos al polígon i no 

tenen coneixement de què s’hagi fet rés. 
 
El Sr. Batle manifesta que hi va haver una reunió amb la Consellera del 

Territori i aquesta estava preocupada perquè el projecte que presentaren 
estava aturat a Medi Ambient i els tècnics anaven endarrerits. Assenyala que 
han demanat una reunió amb el Sr. Antoni Alorda ja que si no s’adjudica aviat 
poden perillar els doblers de Madrid. 

 
-PP: Un senyor que viu a les antigues granges ha posat una reixa i li aparquen 

damunt, s’hauria de mirar si és competència de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Batle manifesta que s’ha de mirar i que demanaran que venguin 

els tècnics de carreteres. 
 
-Movem Santa Maria: Com està el tema de l’anivellat groc als creuers? 
 
El Sr. Batle manifesta que estan comanats. 
 

  
 

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 quatre de 
desembre de dos mil desset; de totes les quals coses, com a Secretària de la 
Corporació, don fe. 
 
 
 



 
 

  

                                                         LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas. 
 
 
 


