
 
 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 
17-09-2015. 
 
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. 
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon. 
Sr. José Maria Noguera Vert. 
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez. 
Sr. Alfonso Gómez Rosselló. 
Sr. Jaume Martí Santandreu. 
Sr. Gabriel Amengual Borrás. 

 
 
  

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a les 
vint-i-una hores de dia desset de setembre 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. 
 

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 l’acta s’hagués pogut enviar amb anterioritat 

ja que han transcorregut dos mesos des del Ple anterior. 
La Sra. Secretària l’informa que l’acta es va enviar amb la convocatòria del 

plenari i que troba que quatre dies són suficients per llegir una acta de tres fulles; que 
s’ha comprovat que si s’envia amb més antelació, arribat el dia del Ple ningú se’n 
recorda de l’acta anterior i que Secretaria a més de les actes té més tasques a fer i 
l’acta es fa en funció de solventar primer les feines més urgents. 
 

Posada a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per unanimitat del 
Consistori. 

 
 
2.-EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI. 
 
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Regidor delegat d’hisenda i aquest exposa 

que es pretén passar d’un tipus de coeficient del 0’42% al 0’45%. Diu que durant el 
període comprès entre el 2012 i el 2015 hi va haver una baixada del 20% dels rebuts 
de l’IBI i que amb la revisió dels valors cadastrals, es produí una baixada de 200.000 € 
en quan a ingressos i que aquest any s’ha de fer una devolució de 80.000 € dels 
tributs de l’Estat. Assenyala que tot això ha produït una desestabilització del 
pressupost municipal i per complir amb el principi d’estabilitat pressupostària i la regla 



 
 

  

de despesa, es proposa aquest increment. Expressa que aquest increment suposa un 
augment de 0’23 mil·lèsimes i donaria un ingrés de 80.000 €, la qual cosa redundaria 
en l’estabilitat pressupostària, sense que s’arribàs al nivell de fa tres anys. 

El Sr. Andreu Jaume demana quin temps hi ha per retornar aquests 80.000 € i 
assenyala que aquesta proposta suposaria retornar a l’any 2012. 

El Sr. Batle li contesta que tres anys. Continua dient que efectivament 
suposaria retornar al 2012 i que es va tractar d’una davallada de 100 €. Manifesta que 
han davallat els valors cadastrals i això ha motivat una baixada dels rebuts i que 
aquest increment suposaria un augment d’entre deu i quinze euros per rebut. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que abans els rebuts eren molts cars. 
El Sr. Batle manifesta que els valors cadastrals també eren molt alts. 
El Sr. Andreu Jaume exposa que ells sempre han manifestat la seva oposició a 

la pujada de tributs i que si hi ha doblers per fer compres, la gent no entendrà aquesta 
puja, per la qual cosa votaran en contra. 

El Sr. Jaume Martí exposa que ell també està en contra perquè hi va haver una 
puja i ara l’Ajuntament està sanejat. Diu que amb la reducció de les dedicacions 
exclusives hi ha doblers i que creu que políticament no és correcte el que es proposa. 

 El Sr. Gabriel Amengual expressa que lo que es vol és pujar l’IBI i que com 
s’explica a la gent pujar un impost en aquests moments. 

 
Posades a votació les següents propostes: 
 
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost 

sobre bens immobles (IBI), en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció 

que es recull a continuació: 

  

« Art. 2n 

1.El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de 

naturalesa urbana queda fixat en el 0'45%»  

 

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”. 

 

 Són rebutjades per sis vots a favor, corresponents als regidors de MÉS PER 
SANTA MARIA i set vots en contra, corresponents als regidors del PP, PSOE-PSIB i 
MOVEM SANTA MARIA. 
 
 
 3.-APROVACIÓ FACTURA GESA POLÍGON SON LLAÜT. 



 
 

  

 
 El Sr. Batle llegeix la proposta. Manifesta que davant les notícies aparegudes, 
vol fer constar que aquests doblers són del promotor del polígon, que va haver de 
dipositar, en funció del que marca la Llei, un aval del 6% de les obres d’urbanització i 
que es presentà com a aval de la Banca March. Diu que quan el promotor va fer 
fallida, l’Ajuntament demanà l’execució de l’aval i la Banca March no ho acceptà 
adduint que s’havia canviat el projecte. Continua dient que la corrent s’havia de dur 
passant pel terme de Marratxí i l’Ajuntament de Marratxí no ho va acceptar, per la qual 
cosa, la solució va ser dur la corrent de la subestació de Consell. 
 Expressa que l’Ajuntament acudí als tribunals, hi va haver un judici i 
l’Ajuntament el va guanyar, condenant el jutge a la Banca March i ordenant pagar la 
factura. Assenyala que això suposa 0 euros per l’Ajuntament ja que els doblers venen 
de l’aval bancari i que l’Ajuntament el que fa és executar una ordre judicial. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que es tracta de doblers per al polígon. 
 El Sr. Jaume Martí demana qui va sol·licitar l’aval quan el promotor va fer 
fallida. 
 El Sr. Batle li diu que l’Ajuntament. 
 El Sr. Jaume Martí demana si es pot veure la documentació. 
 El Sr. Batle contesta que és clar que sí. 
 La Sra. Interventora diu que dins l’expedient hi ha un informe que ho explica tot. 
 El Sr. Gabriel Amengual exposa que l’Ajuntament no ha recepcionat el polígon i 
que con que no tenen informació, votaran en contra. 
 El Sr. Batle li diu que sense corrent no es pot recepcionar. 
 El Sr. Jaume Martí diu que són 500.000 € que hauran de pagar els propietaris i 
l’Ajuntament hi haurà de participar. 
 El Sr. Batle manifesta que no, que no costarà rés a l’Ajuntament i que així no es 
tallaran els comptadors. Expressa que sempre hi ha hagut consens amb els promotors 
i que hi ha un tècnic d’indústria que els hi ajuda. Diu que les quotes d’urbanització 
s’exigiran en dos pagaments, el primer quan el projecte estigui damunt la taula i el 
segon quan s’acabin les obres i que després es recepcionarà el polígon i que si la 
cosa no es torça, en un any ha d’estar llest. 
 El Sr. Gabriel Amengual diu que es donaren llicències d’obra i d’activitat. 
 El Sr. Batle manifesta que mai s’han donat llicències d’activitat. 
 El Sr. Jaume Martí assenyala que és un tema al·legal. 
 El Sr. Batle respon que com la majoria de polígons. 
 El Sr. Jaume Martí demana si el de Marratxí té llicència d’activitat. 
 El Sr. Batle contesta que no. 
 El Sr. Gabriel Amengual exposa que voten una factura de GESA. 
 El Sr. Batle manifesta que la factura vé perquè l’Ajuntament ha guanyat l’aval. 
 
 Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per onze vots a favor, 
corresponents als regidors de MÉS PER SANTA MARIA i PP i dos vots en contra, 
corresponents als regidors del PSOE-PSIB i MOVEM SANTA MARIA, en els termes 
següents: 
 
 “Aprovar la factura presentada per GESA per a l’electrificació del polígon 
industrial de Son Llaüt, per import de 502.023’42 €”. 
 
       
 4.-EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST 2015. 
 
 El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Regidor delegat d’hisenda i aquest exposa 
que la modificació que es proposa va lligada al punt següent de l’ordre del dia. Diu que 
a efectes de realitzar aquesta compra i no incomplir amb la llei de riscs laborals i de 
barreres arquitectòniques i ja que no es pot modificar l’Ajuntament, se proposa abonar 



 
 

  

el 1.200.000 € en tres pagaments; el primer dins enguany, incorporant 400.000 € del 
romanent de tresoreria de 2014. Diu que aquest pagament no representa cap tipus de 
problema en relació al pagament de deutes i no desbarataria l’estabilitat 
pressupostària; no provocaria cap desajust. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que aquest punt de l’ordre del dia va molt 
relacionat amb el següent. Diu que quan començaren la legislatura varen parlar de 
diàleg i que dóna la sensació que l’equip de govern va a salt de mata. Assenyala que 
creu que seria interessant retirar aquests punts, xerrar els quatre partits i parlar de cap 
on volen que vagi el poble. Expressa que això no vol dir que tots els serveis estiguin 
dins l’Ajuntament i que no s’empren edificis municipals, com Ca’n Rafel. Diu que 
convindria que en parlessin tots els partits. 
 El Sr. Batle manifesta que és veritat el que diu el Sr. Jaume però que també és 
veritat que es tracta d’una autèntica oportunitat. Assenyala que el mes d’agost, els 
propietaris manifestaren la seva voluntat de vendre i hi ha un comprador. Exposa que 
l’arquitecte no veu forma d’arreglar l’Ajuntament i que la Comissió de Patrimoni també 
s’hi ha negat. El tècnic municipal diu que l’única manera és comprar l’edifici. 
 Continua dient que va anar a mirar aquest immoble juntament amb l’arquitecte i 
que els propietaris en demanaven 1.800.000 € i ells n’oferiren 1.200.000 €. Expressa 
que el tècnic municipal assenyala que dins aquest immoble es pot fer un ascensor i 
que es tracta d’un edifici en molt bon estat. 
 Manifesta que actualment ja no hi caben a l’Ajuntament, que hi ha un informe 
negatiu de riscs laborals, que la secretària del Batle està a un passadís... Expressa 
que la idea seria posar per exemple el departament d’economia i l’ATIB a Ca’n Rafel, 
que la residència s’ampliàs cap a la biblioteca i fer de Ca S’apotecari, biblioteca. Diu 
que no hi ha espai i amb la compra s’arreglarien els problemes del personal que hi ha 
dins l’Ajuntament. A més s’ha de tenir en compte que les conversacions que manté un 
funcionari amb un veïnat, se senten per un altre, la qual cosa és vergonyosa. Diu que 
l’única manera és comprar Ca’n Petit i així se solventarien els problemes dels 
funcionaris, els espais, els riscos laborals i les barreres arquitectòniques i que si no es 
fa així, hi haurà gent que ho comprarà i l’Ajuntament ho perdrà de per vida. 
 Continua dient que quan es va plantejar aquest tema, Secretaria i Intervenció 
feren una feinada per muntar els expedients i els propietaris manifestaren la seva 
satisfacció per vendre-ho a l’Ajuntament. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que els hi agradaria discutir-ho amb més calma. 
 El Sr. Batle diu que hi ha una tasació de l’arquitecte municipal i una altra 
externa que el valora en 1.300.000 €. (1)************** 
 El Sr. Andreu Jaume assenyala que ell proposa mirar les diferents possibilitats 
o bé fer un edifici nou, que els hi venen moltes coses i no s’han d’hipotecar amb 
aquesta compra. 
 El Sr. Batle manifesta que la compra no suposaria cap hipoteca. 
 El Sr. Jaume Martí diu que ell va assenyalar al Batle que es fes una nova 
tasació ja que la de l’arquitecte municipal no valdria davant notari i que fa tres o quatre 
anys que demanaven 1.800.000 €. 
 El Sr. Batle manifesta que no és veritat, que demanaven tres o quatre milions. 
 El Sr. Jaume Martí exposa que de cap de les maneres val aquest preu i que 
després hi haurà d’haver una reforma que sortirà als voltants de 300.000 € i que si no 
es pot tocar rés de l’Ajuntament com és que es pot fer una porta. Demana si hi ha un 
informe de riscos laborals. 
 El Sr. Batle contesta que sí. 
 El Sr. Jaume Martí expressa que momentàniament es podria adaptar Ca 
S’Apotecari i que ell ha comptat onze punts de millores al poble amb les quals la gent 
s’alegraria més. Diu que pensa com el Sr. Andreu Jaume, agafar-ho amb més calma i 
xerrar-ho entre els partits. 
 El Sr. Gabriel Amengual assenyala que està d’acord en què l’Ajuntament és 
petit però que s’està frisant molt i que es tracta d’1.200.000 €. Indica que de cap 



 
 

  

manera pensen que el preu de venda sigui aquest i que la reforma també costaria 
doblers. 
 El Sr. Jaume Martí expressa que s’hauria de tenir la informació de tot, el preu 
oficial, el preu de la reforma... 
 El Sr. Batle manifesta que en relació a la reforma s’havia parlat amb cooperació 
del Consell de Mallorca per poder posar-la a un pla d’obres i serveis i que el conseller 
li va dir que cooperació pagaria la reforma en la seva totalitat. 
 El Sr. Jaume Martí expressa que aquests compromisos haurien d’estar per 
escrit. 
 El Sr. Batle manifesta que era una prioritat d’aquest Ajuntament arreglar-l’ho 
ateses les seves condicions precàries i que el primer pla d’obres i serveis hagués estat 
per arreglar l’edifici. 
 El Sr. Jaume Martí exposa que ell és més partidari d’arreglar abaix de Ca 
S’Apotecari per una o dues persones. 
 
 Posades a votació les següents propostes: 
 

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

modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 

amb finançament afectat resultant de la liquidació de l’exercici anterior, 2014: 

 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 

01.93300.62200 Edifici serveis municipals 400.000,00 
   

  TOTAL DESPESES 400.000 

 

Altes en Concepte d’Ingressos 

Concepte Descripció Euros 

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 400.000 

 TOTAL INGRESSOS 400.000 

 

El resum per capítols se relaciona als quadres següents: 

 

Pressupost de Despeses 

Despeses 
CAPITOL 

DENOMINACIÓ Consignació inicial   
 Increm/dism Consignacio 

definitiva 

1 
Despesa de 
personal 1.881.479,33 

0 1.881.479,33 

2 
Despesa corrents 
en béns i serveis 1774125,96 

0 1774125,96 

3 Despesa 1892,73 0 1892,73 



 
 

  

financera 

4 
Transferències 
corrents 575071,81 

0 575071,81 

6 Inversions reals 683031,91 400.000 1.083.031,91 

7 
Transferències 
de capital 39125,83 

0,00 39125,83 

9 Passius financers 14798,11 0 14798,11 

  
TOTAL 
DESPESES 4.969.525,68 

400.000 5.369.525,68 

 
Pressupost d’Ingressos 

 
Ingressos 
CAPITOL 

DENOMINACIÓ Consignació 
inicial 

Increm/dism Consignacio 
definitiva 

1 Impostos directes 2.070.097,53  2070097,53 
2 Impostos indirectes 66.799,20   66.799,20  

3 
Taxes i altres 
ingressos 1.487.812,93 

 
1.487.812,93 

4 
Transferències 
corrents 1.344.716,02  

 
1.344.716,02  

5 Ingressos patrimonials 100,00   100,00  

6 
Alienació d’inversions 
reals 0,00  

 
0,00  

7 
Transferències de 
capi-tal 0,00  

 0,00 

8 Actius financers 0,00 
400.000 400.000 

9 Passius financers 0  0,00 0 
  TOTAL INGRESSOS 4.969.525,68 400.000 5.369.525,68 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB, per 

quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 

reclamacions davant el Ple. 

  

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini 

no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un 

mes per a resoldre-les”. 

 
 Són rebutjades per sis vots a favor, corresponents als regidors de MÉS PER 
SANTA MARIA i set vots en contra, corresponents als regidors del PP, PSOE-PSIB i 
MOVEM SANTA MARIA. 
 
 

5.-EXPEDIENT CONTRACTACIÓ COMPRAVENDA IMMOBLE “SON 
LLAÜT” O “CA’N PETIT”. 
 
El Sr. Batle manifesta que amb el que s’ha dit al punt anterior, ja no importa 

discutir aquest punt. 



 
 

  

 
Posades a votació les següents propostes: 
 
“Vist l’expedient tramitat per a adquisició d’un immoble per destinar-lo a 

ampliació de l’Ajuntament, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
 1.-Adquirir l’immoble ubicat a la Plaça de la Vila conegut com a “Son Llaüt” o 
“Ca’n Petit” d’aquest municipi mijançant procediment negociat sense publicitat. 
        

2.-Aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars que regirà 
l’adquisició de l’esmentat immoble, mijançant procediment negociat sense publicitat,  
tal com consta a l'expedient respectiu, així com la resta de l’expedient de contractació 
d’aquest immoble. 
 
      3.-Condicionar l’adjudicació d’aquesta adquisició a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per garantir les obligacions derivades del contracte. 
 

4.-Cursar la corresponent invitació als  propietaris de l’immoble perquè 
presentin la seva oferta d’acord amb el disposat al plec de clàusules administratives 
particulars d’aquesta adquisició”. 

 
Són rebutjades per sis vots a favor, corresponents als regidors de MÉS PER 

SANTA MARIA i set vots en contra, corresponents als regidors del PP, PSOE-PSIB i 
MOVEM SANTA MARIA. 

 
 
6.-CREACIÓ D’UNA REGIDURIA D’IGUALTAT. 
 
El Sr. Batle llegeix la proposta. Manifesta que dins l’expedient hi ha un informe 

de la treballadora social que recomana continuar amb el Pla de 2.009. 
El Sr. Jaume Martí expressa que no és discutible. 
El Sr. Gabriel Amengual diu que ells proposarien modificar la dicció. 
El Sr. Batle manifesta que es pot dur a un altre Ple. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat de la 

Corporació, en els termes següents: 
 
“Es proposa al Ple de l’Ajuntament la creació d’una regidoria d’igualtat”. 

 
 
 7.-FIXACIÓ FESTES LOCALS 2016. 
 
 El Sr. Batle llegeix les propostes. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que són les festes tradicionals. 
 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per unanimitat de la 
Corporació, en els termes següents: 
 

“De conformitat amb l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol de 
regulació de jornades, hores extraordiàries i descansos;  
 
 El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
 1.-Fixar com a dies festius dins l’àmbit d’aquest municipi per a l’any 2.016, les 
següents dates: 



 
 

  

 
 -Dia 25 d’abril (Es Firó). 
 
 -Dia 20 de juliol (Santa Margalida). 
 
 
 2.-Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria”. 
 
 

8.-MOCIÓ BATLIA PER A LA COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DEL 
DECRET DE NOVA PLANTA. 
 
 
El Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora delegada de Cultura i Educació i 

aquesta llegeix el contingut de la moció. 
El Sr. Andreu Jaume assenyala que els hi agradaria més recordar que tenen 

autogovern i autonomia 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, és aprovat per vuit vots a favor, 

corresponents als regidors de MÉS PER SANTA MARIA, PSOE-PSIB i MOVEM 
SANTA MARIA, i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP, en els termes 
següents: 

 
“MOCIÓ BATLIA PER A LA COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DEL DECRET 

DE NOVA PLANTA 
 
 El 28 de novembre de 2015 farà tres-cents anys que el rei Felip V de Borbó va 
promulgar el Decret de Nova Planta amb efectes a Mallorca i les Pitiüses. Ara fa tres-
cents anys, els representants de les institucions municipals i insulars es veieren 
obligats a capitular davant les tropes borbòniques invasores, que s’apoderaren de la 
nostra terra imposant un model d’estat unitari i absolutista, concretat amb la 
implantació de les institucions de Castella.  
 
 L’absolutisme centralista borbònic representà una forma de govern molt diferent 
respecte a la tradició institucional de la Corona d’Aragó, ja que fins el Decret de Nova 
Planta de 1715 existia a les illes un regne, el Regne de Mallorca, basat en el pactisme 
i la sobirania compartida entre les institucions representatives del país i la corona. En 
aquelles institucions (els Jurats de la Ciutat i el Regne, el Gran i General Consell, el 
Sindicat Forà i les universitats) hi estaven representats els diversos estaments de la 
societat, amb càrrecs elegits pel sistema de “sac i sort” i àmplies capacitats 
d’autogovern. 
 
 Els decrets de nova planta tingueren uns efectes polítics, econòmics, socials i 
culturals, que afectaren tots els territoris de la Corona d’Aragó, i una vegada aplicats 
representaren la desaparició de les institucions representatives i la imposició d’una 
Reial Audiència presidida pel comandant general de l’exèrcit, uns ajuntaments amb 
regidors designats pel poder borbònic i tot posat sota la dependència del Consejo de 
Castilla i del poder absolut del monarca.  
 
 La “Nueva Planta de la Real Audiencia del Reino de Mallorca” va ser 
promulgada mitjançant un reial decret de Felip V del 28 de novembre de 1715, 
comunicat per reial cèdula de 16 de març de 1716. Amb aquest decret s’establia que 
els càrrecs municipals de Palma i Alcúdia fossin de designació reial i que a les altres 
viles els designàs l’Audiència. Desapareixia el sistema d’insaculació i els regidors de 
Palma passaven a ser càrrecs vitalicis i restringits als grups socials privilegiats. El 



 
 

  

Regne de Mallorca desapareixia com a entitat política específica. A partir d’aleshores 
la capacitat de decidir se situava per complet fora de les Illes i s’iniciava el període 
provincial, marcat per la militarització i la dependència. 
 
 El decret, i les posteriors disposicions que anaren desenvolupant l’absolutisme 
borbònic, provocà canvis molt negatius per a la societat mallorquina, representant una 
greu pèrdua de drets i llibertats civils.  L’obligatorietat de les quintes (servei militar) fou 
una imposició en consonància amb la militarització imposada a les institucions 
polítiques. Una altra de les conseqüències que es derivà de la nova situació fou la 
d’haver d’allotjar els soldats en els domicilis dels particulars, tal i com s’establia en el 
capítol 11 del Decret de Nova Planta.  
 
 En termes econòmics, la destrucció de les institucions pròpies va implicar la 
pèrdua de la capacitat del mallorquins de gestionar la pròpia fiscalitat, produint-se una 
transferència d’aquesta competència a un intendent designat per Felip V, amb 
competències d’imposició i recaptació d’impostos. A partir de 1715 caigué sobre les 
illes una variada quantitat de tributs amb conseqüències funestes per a l’economia, 
destacant  contribucions directes com les talles i el reparto de utensilios i una sèrie 
d’indirectes com l’impost de la sal, l’estanc de l’aiguardent, l’estanc del tabac o l’impost 
del timbre, que provocaren que el volum tributari es quadruplicàs.  
 
 Però la voluntat del nou poder borbònic no era tan sols de destruir les formes 
de govern representatives i imposar un poder extern, també hi havia la clara 
intencionalitat d’arraconar la llengua i la cultura del país, esborrant la identitat i la 
memòria col·lectiva. El castellà passà a ser progressivament la llengua de 
l’administració i de la vida pública, instruint les autoritats per tal que l’imposassin de 
manera gradual en aquells indrets on el desconeixement del castellà ho fes 
aconsellable.  
 
 D’acord amb tot això, la commemoració del tricentenari no pot ser un acte 
protocol·lari més, no és un simple recordatori per conèixer uns fets que varen passar 
fa molts anys i que res tenen a veure amb el present. La Guerra de Successió, el 
Decret de Nova Planta i les seves conseqüències, representen un dels esdeveniments 
en la història que més ha afectat la nostra societat. Per tot això, s’ha de lluitar contra la 
desconeixença de la història pròpia i recordar uns fets que canviaren la vida de la 
nostra societat i que encara tenen conseqüències directes sobre la nostra realitat 
actual. 
 

 Per tot això, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí pren els següents 

ACORDS 

1. Commemorar el Tricentenari de la promulgació del Decret de Nova Planta, per tal 
de donar a conèixer a la població com es varen eliminar les institucions pròpies del 
Regne de Mallorca i les conseqüències que això va tenir per a la nostra terra.  
 
2. Demanar al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears que s’organitzin els 
actes adequats per a commemorar aquesta data i recordar tot el que va significar. 
 
3. Manifestar el compromís d'aquest Ajuntament amb l'autogovern i la llengua i la 
cultura pròpies de Mallorca, eliminats i perseguits arran del Decret de Nova Planta i 
disposicions posteriors, per tal de crear un nou marc institucional equivalent al que 
tenguérem durant cinc segles i que ens fou arrabatat el 1715 per un acte violent i 
absolutista”. 



 
 

  

 
 

9.-MOCIÓ BATLIA PER L’ADMISSIÓ HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS. 
 
 El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Regidor delegat d’assumptes socials i 
aquest assenyala que vist com ha anat aquest ple, es limitarà a llegir els acords que 
conté la moció i així ho fa. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que els hi agraden els canvis introduïts. 
 El Sr. Batle manifesta que després ja es veurà com es faran els acolliments. 
 El Sr. Jaume Martí exposa que hi està d’acord ja que és un tema important, 
humanitari. 
 El Sr. Gabriel Amengual assenyala que ell proposaria votar els dos acords de 
las moció per separat. 
 
 El Sr. Batle posa a votació la moció en la seva totalitat i aquesta és aprovada 
per unanimitat del Consistori, en els termes següents: 
 

“MOCIÓ BATLIA PER L'ADMISSIÓ HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS 
 
 

MOCIÓ 
 

Segons dades d'ACNUR (l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats), 
prop de 300.000 migrants i refugiats han intentat arribar en el que duim d'any a Europa 
via el Mar Mediterrani. 2.440 han mort en l'intent. 
 
Els refugiats fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror de l'Estat Islàmic. Són 
persones que provenen de països amb crisis humanitàries agudes com Síria, Líbia o 
Eritrea. Aquest estiu, la majoria d'aquestes persones han intentat entrar a Europa per 
la ruta Central, via Itàlia, o per la ruta Est, via Grècia i els Balcans. En la seva ruta, són 
víctimes de les màfies del tràfic de persones, tractades com una simple mercaderia. 
 
Davant aquesta situació d'emergència, els països que formen la Unió Europea han 
donat una resposta del tot insuficient. Com a mostra d'aquesta insolidaritat, dels quasi 
4 milions de refugiats sirians fins a febrer de 2015, poc més de 40.000 han sigut 
admesos a Europa, i només 130 a l'estat espanyol. Mentrestant, la major part de les 
persones refugiades són acollides a països més empobrits com Líban, Turquia, 
Jordània o Egipte. 
 
L'estat espanyol ha demostrat una falta de compromís i solidaritat vers aquesta 
emergència humanitària. La Comissió Europea va proposar aquest mes de juliol una 
proposta de mínims per acollir entre els països membres a 60.000 persones 
refugiades. El ministre d'Interior del govern espanyol, Jorge Fernández Díaz, va 
rebutjar la quota assignada a l'estat espanyol de 4.300 persones, i només en va 
acceptar 1.300 demandants d'asil. 
 
El govern ultradretà, anti-migrants i xenòfob d'Hongria va decidir aquest estiu gastar-se 
32 milions d'euros en la construcció d'una tanca amb concertines per blindar la seva 
frontera amb Sèrbia i fer més complicat el pas de les persones refugiades en seu camí 



 
 

  

cap als països del nord d'Europa. Un obstacle més per a persones que han deixat 
zones de guerra i que cerquen de forma desesperada protecció. 
 
Per altra banda,cal destacar que la societat europea ha pres consciència de la 
situació. Les darreres notícies de morts en el trasllat de refugiats en camions tancats o 
els atacs de grups neonazis a albergs de refugiats a Alemanya han sigut respostes 
amb manifestacions de suport i de benvinguda a les persones refugiades. Les 
institucions democràtiques europees haurien d'agafar el testimoni d'aquestes 
manifestacions de suport, deixar enrere les polítiques per crear una Europa-Fortalesa, 
i donar un gir a les polítiques d'asil i de cooperació amb els països empobrits del 
Mediterrani. És necessari que les institucions estiguin a l'altura d'aquesta crisi de 
refugiats. Les administracions locals poden col·laborar amb la seva disposició a acollir 
persones de forma temporal, en funció de les seves capacitats. 
Per tot això, aquesta Batlia proposa al ple l'adopció del següents 
 
 

ACORDS 
 
1.- El Ple de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí sol·licita al govern de l'estat 
espanyol un compromís ferm amb les persones refugiades i la seva predisposició a 
acollir les persones refugiades que proposava la Comissió Europea. 
 
2.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí es posarà a disposició del govern de l'estat 
espanyol per l'acolliment temporal d'algunes d'aquestes persones, segons les 
capacitats del nostre municipi. 
 
 

REFERÈNCIES 
 
UN refugee agency chief urges Europe to formulate collective response to 
migrant crisis 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51731#.VeOJmM2sUWM 
 
UN cites strong concerns over Hungarian border fence plan that could deter 
refugees and asylum-seekers 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51201#.VeOJs82sUWM 
 
MÁS QUE CIFRAS (Estadística CEAR) 
http://www.refugiadosmasquecifras.org/ 
 
CEAR: España regatea para no asumir su responsabilidad con las personas 
refugiadas y rechaza la propuesta de mínimos de la Comisión Europea 
http://www.cear.es/espana-regatea-para-no-asumir-su-responsabilidad-con-las-
personas-refugiadas-y-rechaza-la-propuesta-de-minimos-de-la-comision-europea 
 
Eritrea’s Humanitarian Crisis and Mediterranean Migration 



 
 

  

http://blogs.cfr.org/campbell/2015/07/02/eritreas-humanitarian-crisis-and-
mediterranean-migration/ 
 
Hungary's asylum bill blow to refugee protection: Council of Europe, U.N 
http://www.reuters.com/article/2015/07/03/us-europe-migrants-hungary-eu-
idUSKCN0PD1EH20150703 
 
Cool Response to EU Refugee Plans 
http://www.wsj.com/articles/cool-response-to-eu-refugee-plan-1432740651 
Alcaldesa de Barcelona llama a ciudades europeas a acoger refugiados 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigrantes-ilegales/alcaldesa-de-
barcelona-llama-a-ciudades-europeas-a-acoger-
refugiados_Y6x7iMmTDLbx8ytvFyr5B1/”. 
 
 

10.-MOCIÓ MOVEM SANTA MARIA: PROPOSTA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS. 
 
El Sr. Batle cedeix la paraula al regidor de Movem Santa Maria i aquest llegeix 

el contingut de la moció. 
El Sr. Ponç Vaquer expressa que en principi no hi ha cap problema en dedicar-

ho a serveis socials però la moció parla de tudar i convindria en lloc de dir tudar, dir 
estalviar, ja que no es tuda sinó que s’estalvia. Assenyala que aquesta modificació 
afectaria a una partida concreta del pressupost i que l’equip de govern troba més 
adient destinar aquests doblers a l’àrea de benestar social en general ja que a la 
partida que es demana hi ha un excedent i ja que han de venir refugiats, si es destina 
a benestar social en general, es podrien cobrir les seves necessitats, per exemple. 

El Sr. Gabriel Amengual diu que no hi ha cap problema. 
El Sr. Andreu Jaume assenyala que hi estan d’acord i que així inclús es podria 

crear una plaça de treballador/a domiciliari/ària. 
El Sr. Jaume Martí també diu que hi està d’acord i que així es podria gastar 

segons les necessitats. 
 
Posada a votació la moció de referència, amb aquesta esmena, és aprovada 

per unanimitat del Consistori, en els termes següents: 
 

“En Gabriel Amengual i Borràs, regidor de Movem Santa Maria, formula la següent 
moció perquè sigui debatuda i aprovada a la sessió plenària ordinària de l´Ajuntament: 
 
Atès que amb motiu de la nova composició política després de les passades eleccions 
municipals s’ha produït un ajustament a les necessitats reals de dedicació retribuïda 
de càrrecs públics de l´Ajuntament de Santa Maria del Camí. 
 
Atès que aquest ajustament ha significat que es deixa de tudar a càrrec del pressupost 
municipal una quantitat xifrada en més de 48,000 euros anuals 
 
Atès que l´esmentada quantitat està pressupostada per a la totalitat de l’exercici 2015, 
però no serà gastada a partir del  canvi en les dedicacions retribuïdes, 
 
 
Es proposa: 
 



 
 

  

Que la diferència entre la despesa prevista al pressupost del 2015 en retribucions i la 
que resulta dels canvis aprovats al passat ple de 9 de juliol durant el present exercici 
pressupostari, sigui destinat a l’àrea de benestar social, d’acord amb els criteris dels 
professionals i càrrecs polítics responsables dels Serveis Socials públics que actuen al 
municipi . 
 
Que es duguin a terme les modificacions de crèdit i/o els tràmits necessaris per fer 
possible aquesta reassignació”. 
 
 

 
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: Ha pres l’equip de govern cap mesura amb referència a la carta amb 
registre d’entrada 1611 amb data 20 de maig de 2015 i que fa referència a l’ocupació i 
tancament de la síquia, que condueix l’aigua fins al poble i del camí públic que servia 
per accedir a les finques i a la mateixa síquia, per part d’un veí?. 

 
El Sr. Batle manifesta que hi va haver una reunió amb aquest senyor i 

l’arquitecte i que està en marxa l’expedient. 
 
-PP: Al carrer Llarg, 61 (Ca’n Rul·lan) hi ha un gual que dóna entrada a un 

parell de garatges i corrals. Quan els cotxes estan aparcats a la part Esquerra, els 
propietaris dels garatges i patis, tenen vertaders problemes a l’hora d’entrar els 
vehicles. Ens han comunicat que diverses vegades han demanat a l’Ajuntament si es 
podria pintar una retxa groga a la part Esquerra, davant el seu gual que uneixi els dos 
guals que ja hi ha (nº 60-62). Pensa l’equip de govern fer-ho?. Hi ha algun motiu o 
dificultat per dur-ho a terme?. 

 
El Sr. Batle manifesta que no hi ha cap instància a l’Ajuntament en la que es 

demani això i que en tot cas, s’ha de demanar informe a la policia. 
 
-PP: S’han començat les obres per a la reparació dels desperfectes del pavelló 

municipal?. 
 
El Sr. Batle manifesta que la reparació és complicada i costosa. Diu que hi ha 

hagut contactes amb una empresa que ha proposat posar-hi una xapa i que 
actualmente està en marxa. 

 
-PP: Hi ha una plaga de moscards. S’ha pres cap mesura? 
 
La Sra. Mª Magdalena Borrás contesta que hi ha unes trampes a la localitat i 

que ahir hi va haver una reunió amb la gent que se’n cuida del tema i els hi digueren 
que fumigar no és aconsellable. Diu que va més bé posar trampes i que la setmana 
que vé s’actuarà i es ferà una xerrada a les cases dels Mestres. 

 



 
 

  

-PP: Hi ha moscards verds a qualque arbre de sa plaça, sa síquia, es vial. 
 
El Sr. Batle manifesta que ja s’ha donat ordre de fer neta la síquia. La Sra. Mª 

Magdalena Borrás expressa que també s’ha fet feina als arbres. 
 
-PP: S’ha jubilat el cuiner de la residència?. 
 
El Sr. Batle diu que encara no i que hi ha una persona dins la residència que té 

la titulació pertinent. 
Es parla també de convocar el patronat. 
 
-PSOE-PSIB: Tema revisió normativa dels bars. 
 
El Sr. Jaume Martí expressa que s’hauria d’estar un poc damunt aquest tema, 

sobretot els bars que tenen terrassa ja que n’hi ha que estan brutes i estar també al 
damunt del tema dels horaris. 

El Sr. Batle manifesta que s’hi està fent feina. 
 
-PSOE-PSIB: Dutxes aigua calenta poliesportiu. 
 
El Sr. Jaume Martí diu que creu que no n’hi ha. 
El Sr. Ponç Vaquer li contesta que ja n’hi ha.   
 
-MOVEM SANTA MARIA: A les diferents entrades del poble s’han instal.lat 

recentment uns rètols de la campanya “per moltes raons” de promoció del municipi. 
Atès el disseny del rètol, concebut per a fulls de mà impresos o per visualització 

en pantalla d’ordinador; resulta absolutament il·legible per part dels conductors o 
ocupants de vehicles que entren al casc urbà, a qui se suposa que va dirigit el 
missatge. 

En el millor dels casos els rètols resulten d’una inutil·litat absoluta; en el pitjor 
dels casos poden implicar un perill per a la seguretat viària en cas que el conductor 
d’un vehicle intenti llegar el text del rètol, finalitat per la qual se suposa que se n’ha 
instal·lat un a cada entrada del poble. 

 
-Qui va decidir la instal·lació dels rètols de la campanya “per moltes raons” a 

cada entrada del poble?. 
-Qui va dissenyar els rètols?. 
-Qui va supervisar i donar el vist-i-plau al seu disseny?. 
-Quin cost ha tengut a càrrec del pressupost públic el seu disseny, elaboració i 

instal·lació?. 
 
El Sr. Batle contesta que es va demanar una subvenció a “Mallorca rural” i va 

fer el disseny Sergio i Mario Rosso Lizardo que digueren que el que s’havia de veure 
era l’eslógan “per moltes raons” i que costà 8.810’48 € que pagarà “Mallorca rural”.  

 
-MOVEM SANTA MARIA: A la glorieta de davant el col·legi públic, a l’entrada 

del poble per la carretera Ma-3010 s’ha instal·lat recentment un conjunt d’objectes. 
 
-Qui va decidir la instal·lació d’un conjunt d’objectes en aquest emplaçament?. 
-Qui va establir els criteris per seleccionar el conjunt instal·lat?. 
-Qui el va seleccionar? Per quin procediment?. 
-Qui el va dissenyar?. 
-Qui el va elaborar?. 
-Qui va supervisar i donar el vist-i-plau al seu disseny?. 
-Quin cost ha tengut a càrrec del pressupost públic el seu disseny, elaboració i 



 
 

  

instal·lació?. 
 
 
-MOVEM SANTA MARIA: A la glorieta del passeig Jaume III s’ha instal·lat 

recentment un objecte voluminós. 
 
-Qui va decidir la instal·lació d’un objecte en aquest emplaçament?. 
-Qui va establir els criteris per seleccionar l’objecte instal·lat?. 
-Qui el va seleccionar? Per quin procediment?. 
-Qui el va dissenyar?. 
-Qui el va elaborar?. 
-Qui va supervisar i donar el vist-i-plau al seu disseny?. 
-Quin cost ha tengut a càrrec del pressupost públic el seu disseny, elaboració i 

instal·lació?. 
 
El Sr. Batle contesta que Santa Maria té la sort de tenir un bon grapat d’artistes 

i molts d’ells són escultors. Diu que aprofitant la tirada i l’èxit de la mostra d’escultura, 
l’equip de govern conjuntament amb els escultors, va prendre la decisió de crear una 
ruta dels tallers, emulant la ruta dels cellers i així impulsar les arts i fer que Santa 
Maria sigui un poble atractiu pels visitants. Per tant, el primer artista que es va 
convidar va ser en Toni Sans perquè és la persona que ha organitzat la mostra 
d’escultura desinteressadament. Diu que el preu de l’escultura era de 12.845’35 € i el 
support de 4.699’64 € (2)**************. Assenyala que en Sebastià Bibiloni va fer 
l’escultura i que cada any per la festa del vi novell, dóna les escultures gratuïtament. 

 
-PSOE-PSIB: Tema accés autovia. 
 
El Sr. Batle manifesta que a una reunió mantinguda amb la Conselleria es va 

dir que més o manco en un any estaria fet. Assenyala que s’ha d’enllestir el tema de 
les pluvials de Consell. Diu que va ser una reunió molt cordial i que ho licitaran l’any 
que vé. 

 
 
   

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

(1)******************** Allà on diu “el Sr. Batle diu que hi ha una taxació de 
l’arquitecte municipal i una altra externa que el valora en 1.300.000 €”, s’ha de 
rectificar dient que “el Sr. Batle diu que hi ha una taxació de l’arquitecte municipal i una 
externa que més o manco el valora pel mateix preu”, per acord del Ple de la 
Corporació adoptat en sessió de dia 15-10-2015. 



 
 

  

 
(2)******************** S’ha d’afegir a “diu que el preu de l’escultura era de 

12.845’35 € i el suport 4.699’64 €” l’expressió “i el preu de l’escultura de Jaume III va 
ser de 11.500 €”, per acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió de dia 15-10-
2015.  

 
 


