
 

 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 15-03-2018. 
 
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 deu minuts de dia quinze de març de 
dos mil devuit, 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.  
 

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

 
 
1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
 El Sr. Batle demana si qualcú té rés a dir d’aquesta acta. 
Ningú pren la paraula. 
 
Posada a votació, a continuació, l’acta de la sessió anterior, és aprovada 

per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA ÚS INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 
El Sr. Batle manifesta que en realitat el que es modifica en aquesta 

ordenança, és la taxa de la piscina municipal ja que els costs són més elevats i 
es tracta d’equilibrar els ingressos amb les despeses. Expressa que 
l’ordenança conté també una bonificació per a la gent del municipi. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas assenyala que hi estan d’acord. 



 

 

  

 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat 

dels Srs. Regidors assistents, en els termes següents: 
 
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 

per us de les instal·lacions esportives municipals en els termes que consta en l’expedient 

i amb la redacció que es recull a continuació: 

 

“Article 5. Quantia. 

1. TARIFES utilització del Camp de gespa. 

a) CAMP (complet) /amb llum/1 hora   58,00€ 

b) CAMP(complet) /1 hora               52,00€ 

c) CAMP(mig) /amb llum/1 hora    55,00€ 

d) CAMP(mig)/1 hora     49,00€ 

 

2. TARIFES utilització pavelló cobert per federacions no reglades (empreses)  

a) PAVELLÓ (complet)/amb llum/1 hora              46,00€ 

b) PAVELLÓ (complet) /1 hora    40,00€ 

c) PAVELLÓ (mig) /amb llum/1 hora   29,00€ 

d) PAVELLÓ (mig)/1 hora     26,00€ 

 

3. TARIFES, per la pràctica d’activitats esportives federades: TARIFES, utilització 

de pistes poliesportives: basquet, voleibol, handbol, gimnàstica.  (Per una pista) 

a) Utilització pistes activitats esportives/ amb llum/1 hora   22,00€ 

b) Utilització pistes activitats esportives/ 1 hora               18,00€. 

 

4. TARIFES utilització pistes de tenis (per una pista)  

a) Utilització pista Tenis/ amb llum/1 hora              13,00€ 

b) Utilització pista Tenis/ 1 hora    11,00€ 

       5. TARIFES per ús de la piscina 

5.1. Entrada usuari 

a) De 0 a 12 anys/ per dia.        6,00€ 

b) De més de 12 anys/ per dia.     10,00€ 

5.2. Bono personal 

a) De 0 a 12 anys/temporada d’estiu      60,00€ 

b) De més de 12 anys /temporada d’estiu                       120,00€ 

c) Bono Familiar /temporada d’estiu              320,00€ 

 

Article 6. Bonificacions 



 

 

  

Els usuaris empadronats de 0 a 12 anys, gaudiran d’una bonificació de 100% de 

l’ import de l’entrada diària i del Bono personal, de les tarifes per ús de la piscina. 

Els usuaris empadronats de més de 12 anys, gaudiran d’una bonificació de 

87,5% de l’ import de l’entrada diària i del Bono personal, de les tarifes per ús de la 

piscina.  

Els bonos familiars de les tarifes per a l’ús de la piscina de les persones 

empadronades gaudiran d’una bonificació del 87,5%. 

L’Ajuntament signarà convenis específics amb cada una de les entitats 

esportives municipals federades per aplicar les bonificacions pertinents a les tarifes per 

la pràctica d’activitats esportives federades. 

Gaudiran d’una bonificació del 100% de l’import de les tarifes esmentades a 

l’article 5, els usuaris i familiars dependents en primer grau de les persones 

empadronades que acreditin ingressos inferiors al salari minim interprofesional, previ 

informe dels Serveis Socials de la Corporació. 

Els usuaris empadronats de la resta de instal·lacions esportives municipals 

reflectides a l’article 5, punts: 1, 2, 3 i 4, gaudiran de una bonificació del 70%”. 

 

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”. 

 
 
3.-RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
El Sr. Batle llegeix la proposta, tot manifestant que es tracta de factures 

corresponents a l’any anterior que s’han presentat enguany. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per vuit vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria,  
Movem Santa Maria i al Sr. regidor no adscrit i quatre abstencions, 
corresponents als regidors del PP, aprova la següent proposta: 

 
“Reconèixer extrajudicialment un crèdit de la Residència de Cas Metge Rei, per 

import de 3.277,64 €”. 

 

 

4.-MOCIÓ BATLIA ADHESIÓ ANY LLOMPART. 
 
La Sra. Magdalena Crespí resumeix aquesta moció. 
El Sr. Batle manifesta que va ser un personatge significatiu, amb relació 

amb Santa Maria del Camí. 
El Sr. Jaume Martí assenyala que no hi ha res a dir. 
El Sr. Gabriel Amengual expressa que estan a favor de tot el que sigui 

en pro de la cultura. 



 

 

  

 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat 

dels Srs. Regidors presents, en els termes següents: 
 

“MOCIÓ DE BATLIA 

 

Adhesió a l’any Llompart 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Dia 22 de desembre de 2017 es dugué a terme un Acord del Consell de Govern publicat 

al BOIB núm. 157 de 27 de desembre de 2017 per a la declaració institucional de l’any 

2018 com a Any Josep Maria Llompart, ja que dia 28 de gener de 2018 es compliren 25 

anys de la mort de l’escriptor, poeta i activista cultural Josep Maria Llompart de la Peña 

(1925-1993), un personatge imprescindible que, parafrasejant Salvador Espriu, va viure 

per salvar-nos els mots. 

 

Josep Maria Llompart fou un home implicat en l’esdevenidor del seu país, amb una 

trajectòria cívica i personal que va contribuir a la recuperació de les llibertats i els drets 

nacionals i culturals del poble de les Illes Balears. 

Llompart va ser membre d’una generació literària que es va comprometre intensament 

en la tasca de recuperar la tradició cultural. Com a editor i com a crític, va ser el mentor 

de diferents generacions d’escriptors al conjunt de les Illes Balears. Com a historiador 

de la literatura, va ser un dels primers a estudiar sistemàticament la creació literària 

insular. També va ensenyar literatura catalana a la universitat i va exercir una tasca de 

divulgador de la literatura a la ràdio, a la premsa i a diferents publicacions. Igualment, 

va destacar com a traductor del galaicoportuguès al català i com a articulista i assagista. 

En definitiva, Llompart va ser un activista cultural de primer ordre, sense deixar el 

vessant polític de la reivindicació. Durant la dictadura franquista va col·laborar en 

l’oposició al règim i va participar en els primers intents de crear organitzacions 

polítiques nacionalistes. El seu compromís cívic va continuar a l’època de la Transició, 

sempre a favor de la llibertat, de la democràcia i dels drets nacionals, com demostra la 

seva implicació en el Congrés de Cultura Catalana, el seu suport al Projecte d’estatut 

d’autonomia de Cura o la seva defensa ferma del nom de la llengua catalana. 

Llompart va ser elegit per ocupar tot un seguit de càrrecs, entre els quals es poden 

destacar la presidència de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Obra 

Cultural Balear i la Federació Llull d’Entitats Culturals dels Països Catalans. També fou 

nomenat membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Josep Maria Llompart va rebre diferents reconeixements al llarg de la seva vida. La seva 

poesia fou premiada amb els guardons de més prestigi de les lletres catalanes, com el 

Premi de la Crítica Serra d’Or de Poesia o el Premi Lletra d’Or. També rebé el Premi 

Literatura Catalana de la Generalitat de Catalunya d’Assaig, el Premi d’Honor de les 

Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

El seu compromís cívic va fer que rebés diferents homenatges en vida, sota el lema 

«Gràcies, Llompart!», que precediren la seva mort. 

 

Destaquem ara els següents aspectes pel que fa a la seva relació amb el poble de Santa 

Maria del Camí: 

 

 



 

 

  

Fou amic i estudiós de l’ obra de Miquel Dolç, col·laborador i també amic de Josep 

Capó (Pare Capó) en molts d’actes culturals a Santa Maria. 

Participà en la Corona Poètica a Santa Maria del Camí, l’any 1960, amb el poema 

«Rondel en llaor de Santa Maria del Camí». 

Participà en l’acte d'homenatge a Llorenç Riber a Santa Maria (1961), a la festa de 

Santa Maria del Camí de setembre (1964) i llegí poesies a Son Montserrat a l’acte que 

hi organitzà Josep Capó el 1965. 

El 1966 va fer el parlament a l’acte de dedicació d’un carrer a Santa Maria a la memòria 

de Miquel Dolç. 

Formà part del jurat de la 2 a «Festa Cultural de Son Pou de Coanegra». El dia de la 

festa, el 3 de setembre de 1972, en Llompart actuà de secretari i llegí l’acta als jurats. 

El 25 d’agost de 1973, va ser present a les cases de la possessió de Son Pou per 

presentar el llibre «Imago Mundi» de Miquel Dolç. Com diu Josep Capó: «El primer 

llibre presentat a Santa Maria del Camí». 

D’aquestes estades a Coanegra en sortí el poema «Avenc de Coanegra», escrit al Llibre 

d’Honor de Son Pou el 1972 i inclòs en el recull «Urbanitat i cortesia». 

El setembre de 1982, a les festes de Santa Maria del Camí, Josep Maria Llompart va 

formar part del jurat del certamen literari «Onofre Jaume de Coanegra» i presidí l’acte 

de lliurament de premis a la Casa de la Vila.  

El 1984, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana que Llompart presidia va fer un 

homenatge a Miquel Dolç. Llompart llegí el parlament que serví d’introducció al llibre 

«L’ombra que s’allarga», presentat a Santa Maria el 5 d’octubre del mateix any amb la 

seva presència. 

El 24 de juliol de 2013 s’oferiren dues conferències sobre Llompart a la Biblioteca Cas 

Metge Rei: «Josep M. Llompart, un home polifacètic al servei del país» (Pilar Arnau i 

Segarra) i «Josep Maria Llompart i Santa Maria del Camí» (Mateu Morro i Marcé) 

 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, adopta l’ Acord següent: 

 

Adherir-se a la celebració de l’any 2018 com a Any Josep Maria Llompart a tot el 

territori de les Illes Balears i realitzar en el nostre municipi actes culturals i educatius 

destinats a divulgar i reconèixer la figura de Josep Maria Llompart de la Peña i en 

gratitud a la seva trajectòria”.  

 

 

5.-MOCIÓ BATLIA ADHESIÓ AJUNTAMENT PLATAFORMA PER UN 
BON FINANÇAMENT PER A LES ILLES BALEARS. 
 
El Sr. Batle resumeix el contingut de la moció. 
La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que s’abstendran a la votació 

d’aquest punt perquè a nivell de partit ja es fan passes en aquest sentit. 
Assenyala que estan d’acord amb que el finançament s’ha de millorar. 

El Sr. Jaume Martí indica que està d’acord amb la moció; que han estat 
afectats i que les Illes Balears s’han deixat de costat. 

El Sr. Gabriel Amengual assenyala que ells també hi estan d’acord. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per vuit vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria,  
Movem Santa Maria i al Sr. regidor no adscrit i quatre abstencions, 



 

 

  

corresponents als regidors del PP, aprova la moció de referència, en els termes 
següents: 
 

 
“MOCIÓ DE BATLIA 

 

Adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a la Plataforma per un 

bon finançament per a les Illes Balears. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El passat 14 de febrer es va presentar davant els mitjans de comunicació la 

Plataforma per un bon finançament per a les Illes Balears, un moviment que uneix un 

ample ventall d’entitats cíviques, socials, culturals i polítiques, amb l’objectiu d’acabar 

amb l’injust finançament que han patit històricament les nostres illes per part del 

Govern central. 

 

Es tracta d’un moviment transversal que a dia d’avui reuneix entitats com UGT, 

CCOO, STEI, OCB, USO, PIMEM, Unió de Pagesos, FAPA Mallorca o les Fundacions 

Darder-Mascaró i Gabriel Alomar, entre d’altres. L’objectiu no és altre que revertir els 

desavantatges que pateixen els ciutadans d’aquesta terra respecte dels de la resta de 

l’Estat. L’actual model de finançament situa a les Illes Balears en un dèficit fiscal 

d’entre el 5 i el 14% del PIB (depenent dels sistema càlcul), un tracte injust que es 

tradueix, per exemple i en el millor dels casos, en una despesa pública en Sanitat de 

1.275 € per habitant davant els 1.357 € de la mitjana espanyola. I si parlam d’ Educació, 

la mitjana espanyola és de 915 € i la de les Balears, de 831 €. 

 

Com bé varen exposar els representants de la Plataforma  a l’acte de presentació 

celebrat a Inca, aquesta discriminació afecta greument els nostres serveis públics i, en 

conseqüència, les condicions de vida de la gent. 

 

Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa 

l’infrafinançament són els ajuntaments, abocats a oferir uns serveis de proximitat als 

ciutadans amb una dramàtica limitació dels recursos disponibles. A la situació general 

de discriminació que viuen les Illes Balears en el cas dels ajuntaments s’hi ha d’afegir la 

llei que regula la seva despesa, una llei que els obliga a dedicar bona part del romanent 

de tresoreria a amortitzar deute bancari en detriment dels serveis essencials. 

 

Fins i tot als ajuntaments sanejats, -la majoria a les Illes Balears- se’ls impedeix 

posar a disposició de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del 2012 obliga a 

disposar als bancs part o tot el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar 

un atac a l’autonomia local, suposa situacions esperpèntiques. Així, just a Mallorca els 

consistoris tenen 357 milions d’euros al banc, però no els poden gastar en les necessitats 

dels veïnats i les veïnades. El 2017 ens trobam amb casos com el d’Alcúdia, amb 56 

milions d’euros, però també Calvià i Manacor (30 milions), Pollença, Andratx i 

Llucmajor (20 milions), Marratxí (18 milions), Palma (16 milions), Santa Margalida (12 

milions)...  

 



 

 

  

La Plataforma per un bon finançaments ja ha manifestat que la derogació o 

modificació d’aquesta regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que per 

aquest motiu convida els consistoris de les Illes Balears a adherir-s’hi. 

 

Després de molts d’anys de reivindicacions, la Plataforma per un bon 

finançament és l’eina que com a societat necessitam per reivindicar un finançament just 

per a les nostres illes i uns serveis públics de qualitat. Però aquesta eina només serà 

efectiva si entitats, associacions i institucions s’uneixen per aconseguir-ho, mitjançant 

un moviment transversal i reivindicatiu. 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a la Plataforma 

per un bon finançament per a les Illes Balears. 

 

2. Fer arribar aquest acord als responsables de la Plataforma a fi de que 

inscriguin l’Ajuntament de Santa Maria del Camí com a membre adherit”. 

 

 

6.-MOCIÓ BATLIA DEFENSA DESAPARICIÓ BRETXA SALARIAL 
ENTRE DONES I HOMES. 
 
El Sr. Batle manifesta que es tracta d’una moció consensuada amb el 

grup Movem Santa Maria. 
La Sra. Margalida Bonet llegeix les propostes de la moció. 
La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que estan d’acord amb la moció en 

sí però no en la demagògia que suposa el primer punt de les propostes de la 
moció atès que es tracta d’unes declaracions del Sr. President tretes de 
context. Assenyala que si es llevàs aquest punt, la votarien a favor i que estan 
totalment d’acord amb la defensa de la desaparició de la bretxa salarial entre 
dones i homes. 

El Sr. Batle manifesta que les declaracions estan fetes. 
La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que estan fora de context i és 

demagògia. 
El Sr. Batle manifesta que es tracta del President del Govern. 
El Sr. Jaume Martí assenyala que està totalment a favor de la moció i 

que no es tracta de demagògia ja que les declaracions les va fer. Diu que es 
tracta d’un tema que sempre ha pensat que no s’hauria de debatre i que coneix 
molts sectors on existeixen aquestes diferències. Expressa que ell va fer la 
vaga. 

El Sr. Gabriel Amengual assenyala que està totalment a favor de la 
redacció de la moció tal com està i que són unes declaracions que va fer el 
President del país. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas exposa que no s’han posat altres 
declaracions a favor que feren membres del PP. 

El Sr. Gabriel Amengual indica que es tracta del President del Govern. 
El Sr. Batle manifesta que efectivament es tracta del President del 

Govern i que no s’ha fet cap rectificació. 
 



 

 

  

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per vuit vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria,  
Movem Santa Maria i al Sr. regidor no adscrit i quatre vots en contra, 
corresponents als regidors del PP, aprova la moció de referència, en els termes 
següents: 
 

“MOCIÓ DE BATLIA 

 

Moció per defensar la desaparició de la bretxa salarial entre dones i homes. 

 

El dret a la igualtat salarial i la no discriminació retributiva entre dones i homes 

és un dret reconegut expressament en la Constitució Espanyola (article 35 CE), en la 

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març (article 5), i a l’ Estatut dels Treballadors, l’article 

28 disposa: 

 

«L’empresari està obligat a pagar per la prestació d’un treball del mateix valor 

la mateixa retribució, satisfeta directament o indirectament, i qualsevol que sigui la 

naturalesa de la mateixa, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir cap 

discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d’aquella.» 

 

En l’àmbit europeu també es configura com un dret i un principi fonamental 

recollit expressament en l'article 157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 

(antic 141 TCE), en les directives comunitàries (Directiva 75/117 / CEE, Directiva 79/7 

/ CEE del Consell, Directiva 86/613 / CEE, Directiva 92/85 / CEE, Directiva 2002/73 / 

CE, Directiva 2006/54 / CE) i en l’article 23 de la Carta dels Drets Fonamentals de la 

Unió Europea, destacant la tasca d’interpretació desenvolupada pel Tribunal de Justícia 

de la Unió Europea en relació al concepte d’igualtat retributiva. 

 

En l’àmbit internacional, el Conveni 100 de l’Organització Internacional de 

Treball (OIT), a fi de promoure i garantir l’aplicació del principi d’igualtat de 

remuneració per un treball d’igual valor, commina els Estats a garantir l’aplicació del 

principi d’igualtat de remuneració per un treball d’igual valor. 

 

Malgrat els importants avenços que hi ha hagut durant els governs socialistes per 

a la dona en l’àmbit laboral (com la Llei d’ Igualtat que obligava a negociar plans 

d’igualtat en les empreses), la realitat és que segueix existint una important bretxa 

salarial entre dones i homes, que actualment ronda el 22 per cent. 

 

Corregir les diferències salarials suposa també millorar la jubilació i la protecció 

social de les dones. El perjudici que les dones cobrin menys salari que els homes en 

perillosa al llarg de tota la seva vida: menys sou quan estant en actiu, menys prestació 

per desocupació si es queden a l’atur i pensions més baixes quan es jubilen. 

 

De mitjana, les dones tenen un 40 per cent de pensió de jubilació menys que els 

homes, són majoria a les pensions mínimes i no contributives i més del 60 per cent 

d’elles, si descomptem els complements mínims, perceben menys de 600 euros al mes 

de pensió de jubilació. 

 



 

 

  

Malgrat tot l’anterior, que segurament ningú podrà discutir, ahir 24 de gener, 

vam assistir amb sorpresa a les declaracions del president del govern, el Sr. Mariano 

Rajoy, en un programa de ràdio que davant la pregunta concreta 

 

 «¿Ni siquiera diciendo que si un hombre y una mujer hacen 

lo mismo, deberían cobrar lo mismo?», 

 

ha contestat literal i textualment: 

 

 «no nos metamos en eso» 

 

evidenciat una absoluta falta de coneixement i comprensió d’un problema real, 

d’una injustícia flagrant i d’un manifest incompliment del que diu la Constitució 

Espanyola. 

 

Així, és evident que resulta més necessari que mai seguir l’exemple d’altres 

països desenvolupats i impulsar l'aprovació d’una llei que incorpori a l’ordenament 

laboral la màxima de «A igual treball, igual salari». 

 

Per tot l’anterior, es presenta la següent 

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

1.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí condemna en els més 

enèrgics termes  les declaracions del president del govern d’Espanya en contra que es 

respecti el principi; « A igual treball, igual salari». 

 

2.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí es compromet formal i 

inequívocament a respectar el principi «a igual treball, igual salari», com a part 

essencial i fonamental de l’estructura retributiva de la plantilla de la Corporació i els 

seus ens autònoms. 

 

3.- L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí incorporarà en les seves activitats en 

pro de la igualtat, l’impuls del principi «a igual treball, igual salari» en els sectors 

productius de la societat. 

 

4.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta als partits polítics amb 

representació parlamentaria a impulsar la redacció i aprovació d’una Llei d’Igualtat 

Salarial que reguli l’aplicació efectiva del principi «a igual treball, igual salari» 

 

5.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda donar trasllat 

d’aquests acords a la Ministra de Sanitat, serveis socials i igualtat, als Grups Polítics del 

Congrés, Senat i del Parlament de les Illes Balears i a la Junta de Govern de la FEMP”. 

 
 

 
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: Es demana per les obres que es fan al C/ Joan Mesquida i s’assenyala que al 

Pressupost de 2018 hi ha una partida per a obres als carrers Paborde Jaume, Joan 

Mesquida... 

 

El Sr. Batle manifesta que no es tracta de les mateixes obres i que la 
que es fa ara es refereix als Coscolls. 

 

-PP: Es demana pel mercat municipal, tot dient que fa dos anys que va per avall, 

que hi ha menys placers i què s’arribarà a fer. 

 

La Sra. Mª Teresa Cañellas assenyala que els mercats de Consell o de 
Marratxí estan adelantant el de Santa Maria del Camí. 

El Sr. Batle manifesta que volen donar seguretat. 
La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que això no és discutible i que 

també hi ha el problema dels cotxes. 
El Sr. Batle manifesta que hi ha una gran llista d’espera per tenir lloc al 

mercat. 
La Sra. Mª Magdalena Borrás exposa que durant uns anys els placers 

tengueren uns privilegis i que actualment s’ha fet una revisió un per un. Diu que 
se’ls demana la documentació adient i que n’hi ha que no la tenen en regla o 
que no la volen presentar. Exposa que respecte anys anteriors, hi ha hagut un 
benefici per damunt els 20.000 €. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas assenyala que la percepció no és aquesta. 
La Sra. Mª Magdalena Borrás expressa que s’ha fet una remodelació. 

Diu que queda un carreró per omplir i que hi estan fent feina. 
La Sra. Mª Teresa Cañellas indica que els placers es queixen de què no 

hi ha venda. 
La Sra. Mª Magdalena Borrás assenyala que en això hi ha de fer feina 

cada venedor i que han augmentat els beneficis econòmics que proporciona el 
mercat. 

La Sra. Margalida Colom demana què passa quan un placer no vé un 
diumenge al mercat. 

La Sra. Mª Magdalena Borrás expressa que l’oficial del mercat ha 
d’autoritzar que si pugui posar un altre placer i li cobra. 

La Sra. Margalida Colom indica que molts placers no venen i s’hi posen 
coses que no són de qualitat. 

La Sra. Mª Magdalena Borrás assenyala que vagin a l’Ajuntament, mirin 
el caramull d’instàncies que hi ha i que triin. 

El Sr. Jaume Martí expressa que això passa a tots els mercats de 
Mallorca i que no es pot comparar el de Santa Maria del Camí amb el de 
Consell o Marratxí. 



 

 

  

La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que a lo millor es podria canviar el 
mercat ecològic de lloc i convidar a més gent. Diu que actualment, per posar un 
exemple, tothom té el mateix jersei i no fa ganes anar-hi. 

La Sra. Mª Magdalena Borrás li diu que si se’n va a Consell o Marratxí, 
trobarà el mateix que a Santa Maria del Camí. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas exposa que els mercats de Consell o 
Marratxí estan especialitzats en una cosa en concret. 

La Sra. Magdalena Crespí expressa que per a ella val mes un mercat 
mes reduït però de qualitat. 

El Sr. Batle manifesta que el mercat és un procés molt lent. 
 
-El Sr. Jaume Martí demana què passa amb les línies grogues dels semàfors. 

 

El Sr. Batle manifesta que en manca una devora la fusteria i que el retxat 
groc devora el PAC s’ha de repassar.  

 
-El Sr. Jaume Martí expressa que s’haurien de fer mes pàrquings per a motos. 

 

El Sr. Batle respon que això es mirarà. 
El Sr. Jaume Martí assenyala que a lo millor se’n podria fer un a la Plaça 

Nova i modificar el dels Hostals. 
El Sr. Batle manifesta que és una bona idea a la illeta que ha quedat a la 

Plaça Hostals. 
 

 

 

 

 
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-una hores quaranta minuts de dia 
quinze de març de dos mil devuit; de totes les quals coses, com a Secretària de 
la Corporació, don fe. 
 
 
 
                                                         LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas. 
 
 
 


