
 

 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 17-05-2018. 
 
REGIDORS ASSISTENTS:   Sr. Nicolau Canyelles Parets. 

Sra. Mª Magdalena Borrás Coll. 
Sr. Miquel Niell Crespí. 
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló. 
Sra. Margalida Bonet Martorell. 
Sr. Andreu Jaume Castañer. 
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon. 
Sr. José Maria Noguera Vert. 
Sra. Margarita Colom Rosselló. 
Sr. Gabriel Amengual Borrás. 

 
REGIDORS QUE HAN JUSTI- 
FICAT LA SEVA ABSÈNCIA:  Sra. Magdalena Crespí Simón. 
      Sra. Cristina Graupera Gutiérrez. 
      Sr. Jaume Martí Santandreu. 
 

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

Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores cinc minuts de dia desset de maig 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.-REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA RESIDÈNCIA DE “CAS 
METGE REI”. 
 
El Sr. Batle manifesta que aquest reglament ja ha estat analitzat pel 

Consell de Mallorca. 
El Sr. Andreu Jaume expressa que els hi sembla correcte i sobretot el 

que es va dir a la Comissió Informativa de què tendran prioritat els 
santamariers. 



 

 

  

La Sra. Mª Teresa Cañellas assenyala que als òrgans del Patronat 
haurien d’estar representades les dues associacions de la tercera edat. 

El Sr. Miguel Niell indica que el desitjable seria que aquestes dues 
associacions es tornessin a unificar i que ara està representada al Patronat, 
l’associació oficial. 

 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 
 
“1.-Derogar inicialment el Reglament actual de Règim Intern de la Residència de 

“Cas Metge Rei”. 

 

2.-Aprovar inicialment el Reglament de Règim Intern de la Residència de “Cas 

Metge Rei”, que es dóna per reproduït, tal com consta a l’expedient respectiu.  

 

      3.-Publicar aquests acords al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de 

conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir 

del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les 

persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions, 

objeccions i observacions que considerin pertinents.  

 

      4.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el 

termini indicat, entendre que queda definitivament derogat l’actual Reglament de Règim 

Intern de la Residència de “Cas Metge Rei” i aprovat definitivament el nou Reglament, en 

funció del previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 

règim local de les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicada íntegrament sobre el 

B.O.I.B i transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres 

no es modifiqui o derogui expressament. 

 

      5.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquest Reglament a la 

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al 

Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a 

l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears”.  

 

 

 3.-REGLAMENT RÈGIM INTERN UNITAT TREBALL SOCIAL. 
 
 El Sr. Batle manifesta que es tracta d’un reglament que regula els aspectes 
interns dels Serveis Socials i que igualment, l’ha analitzat el Consell de Mallorca. 
Es tracta d’adequar-se a la nova normativa. 
 El Sr. Andreu Jaume demana per què es duen tots de cop. 
 El Sr. Batle contesta que és necessari. 
 El Sr. Gabriel Amengual expressa que hi està d’acord perquè es tracta de 
coses tècniques. 
 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 

 



 

 

  

 

“1.-Derogar inicialment el Reglament actual de Règim Intern de la Unitat de 

Treball Social. 

 

2.-Aprovar inicialment el Reglament de Règim Intern de la Unitat de Treball 

Social, que es dóna per reproduït, tal com consta a l’expedient respectiu.  

 

      3.-Publicar aquests acords al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de 

conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir 

del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les 

persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions, 

objeccions i observacions que considerin pertinents.  

 

      4.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el 

termini indicat, entendre que queda definitivament derogat l’actual Reglament de Règim 

Intern de la Unitat de Treball Social i aprovat definitivament el nou Reglament, en funció 

del previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 

de les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicat íntegrament sobre el B.O.I.B i 

transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es 

modifiqui o derogui expressament. 

 

      5.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquest Reglament a la 

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al 

Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a 

l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears”. 

 

       

4.-REGLAMENT MUNICIPAL PRESTACIONS NO TÈCNIQUES DE 
SERVEIS SOCIALS. 
 
El Sr. Batle manifesta que continuant amb els reglaments de serveis 

socials, ara és el torn del reglament municipal de prestacions no tècniques. 
El Sr. Andreu Jaume demana si es tracta de les ajudes econòmiques. 
El Sr. Batle contesta que sí. 
El Sr. Gabriel Amengual assenyala que no té rés a dir. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 
 

    “1.-Aprovar inicialment el Reglament municipal de prestacions no tècniques de 

Serveis Socials, que es dóna per reproduït, tal com consta a l’expedient respectiu.  

 

      2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de 

conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir 

del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les 

persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions, 

objeccions i observacions que considerin pertinents.  



 

 

  

 

      3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el 

termini indicat, entendre que queda definitivament aprovat aquest Reglament en funció del 

previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 

les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicat íntegrament sobre el B.O.I.B i 

transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es 

modifiqui o derogui expressament. 

 

      4.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquest Reglament a la 

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al 

Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a 

l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears”.  

 

        

5.-REGLAMENT SERVEI AJUDA A DOMICILI I SUPORT A LA UNITAT 
DE CONVIVÈNCIA. 

 

El Sr. Batle manifesta que es tracta del mateix que els punts anteriors. 
El Sr. Andreu Jaume expressa que no tenen rés a dir. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 
 
“1.-Derogar inicialment el Reglament actual de Menjar a Domicili. 

 

2.-Aprovar inicialment el Reglament del servei d’ajuda a domicili i suport a la 

unitat de convivència, que es dóna per reproduït, tal com consta a l’expedient respectiu.  

 

      3.-Publicar aquests acords al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de 

conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir 

del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les 

persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions, 

objeccions i observacions que considerin pertinents.  

 

      4.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el 

termini indicat, entendre que queda definitivament derogat l’actual Reglament de menjar a 

domicili i aprovat definitivament aquest nou Reglament, en funció del previst a l’art. 102 

d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 

entrant en vigor un cop publicada íntegrament sobre el B.O.I.B i transcorregut el termini 

previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es modifiqui o derogui 

expressament. 

 

      5.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquest Reglament a la 

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al 

Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a 

l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears”.  

 



 

 

  

       

6.-ORDENANÇA DE MESURES PER REGULAR LA PROMOCIÓ, 
VENDA I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES. 
 

 El Sr. Batle manifesta que aquesta Ordenança respon també a la 
necessitat d’adaptar-se a la nova llei. Expressa que un dels aspectes més 
novedosos és que en relació a la venda i consum d’alcohol en la via pública en 
dies de festa patronal o festes populars, els titulars han de justificar haver 
participat en un curs sobre la dispensació responsable de begudes 
alcohòliques així com un mínim de la meitat del seu personal. 
 El Sr. Andreu Jaume assenyala que els hi sembla bé i que ja havien 
parlat de fer programes de prevenció. Continua dient que l’art. 8 c) parla de la 
venda d’alcohol en platges, demanant a què es deu això. 
 El Sr. Batle indica que es tracta d’una ordenança estandard. 
 El Sr. Andreu Jaume exposa que han observat que l’art. 15 és molt ampli, 
demanant com es pot regular tot el que diu i si ho abarca tot. 
 El Sr. Batle respon que s’ha d’entendre referit als menors. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que és ben necessari que hi hagi aquesta 
regulació. 
 El Sr. Gabriel Amengual assenyala que hi està d’acord. 
 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 

 
“1.-Aprovar inicialment l’ordenança de mesures per regular la promoció, venda i 

consum de begudes alcohòliques, que es dóna per reproduïda, tal com consta a l’expedient 

respectiu.  

 

      2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de 

conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir 

del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les 

persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions, 

objeccions i observacions que considerin pertinents.  

 

      3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el 

termini indicat, entendre que queda definitivament aprovada aquesta Ordenança en funció 

del previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 

de les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicada íntegrament sobre el B.O.I.B i 

transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es 

modifiqui o derogui expressament. 

 

      4.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquesta ordenança a la 

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al 

Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a 

l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears”.  

 
       



 

 

  

7.-ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HORARIS 
D’OBERTURA I TANCAMENT D’ESTABLIMENTS D’ESPECTACLES 
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE SANTA MARIA DEL 
CAMÍ. 
 

 El Sr. Batle manifesta que aquesta ordenança neix de la necessitat de 
regular els horaris d’aquestes activitats vista la demanda de les mateixes, que, en 
cas contrari, podria conduir a situacions caòtiques. Assenyala que es basa també 
en l’ordenança que recentment ha aprovat el municipi d’Inca. Continua dient que 
si veuen que no funciona, modificarien els articles necessaris però que ja es 
disposaria d’una base. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que els hi sembla bé i que també s’haurà 
de mirar quan es concedeix la llicència d’activitat. 
 El Sr. Gabriel Amengual exposa que no té rés a dir. 
 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 

 
“1.-Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i 

tancament d’establiments d’espectacles públics i activitats recreatives de Santa Maria del 

Camí, que es dóna per reproduïda, tal com consta a l’expedient respectiu.  

 

      2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de 

conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir 

del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les 

persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions, 

objeccions i observacions que considerin pertinents.  

 

      3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el 

termini indicat, entendre que queda definitivament aprovada aquesta Ordenança en funció 

del previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 

de les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicada íntegrament sobre el B.O.I.B i 

transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es 

modifiqui o derogui expressament. 

 

      4.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquesta ordenança a la 

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al 

Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a 

l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears”.  

 

 

 8.-ORDENANÇA FISCAL GENERAL CONTRIBUCIONS ESPECIALS. 
 
 El Sr. Batle manifesta que l’Ajuntament no disposava d’aquesta ordenança 
i que si en qualque moment s’ha de fer qualque actuació, ja es disposarà de la 
mateixa. Així, assenyala, que per exemple en la connexió del dipòsit regulador de 
Son Barca amb el dipòsit del polígon, es podran demanar contribucions especials 
ja que un cop rebut el mateix, no es poden girar quotes d’urbanització. 



 

 

  

 El Sr. Andreu Jaume demana a qui afectarien les contribucions especials 
en el supòsit de l’art. 5 c) de l’Ordenança. 
 El Sr. Batle diu que a les empreses. 
 El Sr. Andreu Jaume demana què passa per exemple amb empreses com 
Orange. 
 El Sr. Batle diu que tenen signat al seu favor pràcticament un 85% dels 
veïnats del poble i que hi ha una llei estatal que els empara i que a partir de 2021 
tot haurà de ser fibra. 
 La Sra. Mª Teresa Cañellas demana què passa amb els veïnats que tenen 
preparada la instal·lació amb tubs. 
 El Sr. Batle li diu que si no ha signat, Orange no passarà. 
 El Sr. Gabriel Amengual assenyala que suposa que fora-vila és una altra 
cosa. 
 El Sr. Batle li diu que no. 
 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 
 

“PRIMER.-Aprovar l’Ordenança fiscal general de Contribucions Especials 

d’aquest Ajuntament, que es dóna per reproduïda tal com consta al respectiu expedient. 

 

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 els 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”. 
 

 
 9.-RECEPCIÓ POLÍGON INDUSTRIAL DE SON LLAÜT. 
 
 El Sr. Batle manifesta que per fí, després de molts anys de tramitacions i 
feina, es porta a Ple la recepció del polígon industrial de Son Llaüt. Indica que no 
ha costat un euro als santamariers perquè han recuperat els avals. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que és important pel poble recepcionar-lo. 
 El Sr. Gabriel Amengual diu que hi està d’acord. 
 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 
 
 “Atès que l’art. 121.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les 

Illes Balears estableix que la recepció de les obres d’urbanització correspon sempre a 

l’Ajuntament, d’ofici o a instància de la persona responsable de l’execució, la 

conservació i el lliurament de les obres, i s’ha de fer de conformitat amb el que preveu 

aquest article. No obstant això, quan l’Ajuntament executi les obres d’urbanització, la 

recepció s’ha de fer de conformitat amb el que preveu la legislació de contractes del 

sector públic. 



 

 

  

 

 Atès que ha estat aquest Ajuntament qui ha executat les obres d’urbanització , a 

aquests efectes i conforme l’art. 243 de la Llei 9/2017 de 8 de noviembre de Contractes 

del Sector Públic, en data 19-04-2018 es procedí a recepcionar les obres viàries, 

l’adequació del sistema de drenatge i pluvials, signant de conformitat el Batle-President, 

el representant de l’empresa adjudicatària, l’arquitecte-assessor municipal i el director 

facultatiu de les mateixes. 

 

 Vist el que s’ha exposat, el Ple d’aquest Ajuntament aprova les següents 

propostes: 

 

 1.-Ratificar l’acta de recepció de les obres viàries, l’adequació del sistema de 

drenatge i pluvials signada en data 19-04-2018. 

 

 2.-Recepcionar definitivament el Polígon Industrial de Son Llaüt”. 
 

 

10.-MOCIÓ EQUIP DE GOVERN: POSICIONAMENT SOBRE LA 
SENTÈNCIA DE “LA MANADA”. 

 
 El Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora Sra. Margalida Bonet i 
aquesta llegeix la moció. 
 El Sr. Andreu Jaume diu que el seu grup acata les sentències però que 
quan no hi estan d’acord, tenen el dret de dir-ho. Assenyala també que 
qualificar els fets com a “simple” abús sexual és difícil d’acceptar ja que cap 
abús sexual és simple. 
 El Sr. Gabriel Amengual assenyala que està totalment d’acord. 
 
 Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat 
dels Srs. Regidors assistents, en els termes següents: 
 
 

“Moció de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Santa Maria del 

Camí de posicionament sobre la sentència de “la Manada” 

 

Segons la sentència núm 000038/2018 de la Secció Segona de l'Audiència 

Provincial de Navarra queden com a fets provats que els cinc homes del grup conegut 

com 'La Manada' varen perpetrar una menyspreable acció d'abús sexual contra una 

dona a Pamplona durant les festes de San Fermín de 2016. 

 

Es pretén justificar legalment que en aquesta acció no va existir violència ni 

intimidació cap a la víctima, per la qual cosa s’absol els cinc homes d'un delicte 

d'agressió sexual. 

 

Òbviament no és tasca d'aquest Ajuntament interferir en les competències del 

Poder Judicial, però sí que tenim l'obligació de reaccionar i fixar posicions polítiques 

davant fets de transcendència per a la ciutadania. I amb aquesta sentència es crea un 

gravíssim precedent que entra en contradicció amb les mocions i declaracions 

polítiques aprovades en aquest Consistori.  

 



 

 

  

 

Hem de denunciar la doble moral que vergonyosament segueix plasmada en el 

Codi Penal, que considera que poden existir escomeses sexuals d'homes contra dones 

que, sense existir el consentiment de les dues parts, no suposin violència i intimidació. 

Això dinamita tota la feina feta per l’Àrea de Serveis Socials i el propi Ajuntament en 

Ple en contra de les violències masclistes.  

 

Si no hi ha consentiment hi ha violència. La sentència evidencia que encara queda 

molt per fer en la defensa dels drets fonamentals de les dones, en la protecció de la 

integritat i en la batalla contra la violència. 

 

Un cop més, ha quedat de manifest l'orientació patriarcal amb la qual membres de 

la Judicatura d'aquest país segueixen enjudiciant els delictes contra les dones.  

 

No pot aplicar una doble victimització, ni que s'exigeixi un plus de patiment. A 

les dones no se'ls pot exigir que morin per demostrar així que sí es resisteixen davant 

una agressió sexual. S'ha comprovat que el Codi Penal no protegeix de forma efectiva a 

les dones de les violacions ni de les múltiples expressions de violència a les que s'han 

d'enfrontar. 

 

Hem assistit a un procés en el qual des de diferents àmbits judicials i mediàtics 

s'ha arribat a culpabilitzar la dona agredida (ha fet a bastament per oposar-se a 

l’agressió?), i fins i tot s'ha presentat com una prova admissible la "vida normal" de la 

víctima després de l'agressió. 

 

Per tot això: 

 

1.-L'Ajuntament de Santa Maria del Camí manifesta el seu suport, afecte i 

solidaritat a la víctima. 

 

2.-L'Ajuntament de Santa Maria del Camí mostra el seu profund desacord amb la 

decisió de la sentència, que qualifica una clara violació múltiple com un simple cas 

d’abús sexual i furt lleu.  

 

3.-L'Ajuntament de Santa Maria del Camí mostra comprensió amb la decepció 

ciutadana com a conseqüència d'aquesta decisió judicial, s'uneix al clam popular davant 

aquesta sentència que no compartim, i demana al Govern de l’Estat i a les Corts 

espanyoles polítiques actives, capacitat pressupostària i modificacions legislatives per a 

què no es tornin a repetir ni la sentència ni els fets que la motiven. 

 

4.-L'Ajuntament de Santa Maria del Camí reivindica el dret de tota dona a la seva 

plena llibertat i, al mateix temps, declara que Santa Maria del Camí és un municipi que 

no tolera cap tipus d'agressió contra cap dona.  

 

5.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí manifesta que en les relacions 

interpersonals “no” és “no”, i que si no hi ha un “sí” també és “no”. 

 

6.-L'Ajuntament de Santa Maria del Camí es reafirma en el compromís de 

continuar treballant en col·laboració amb el teixit associatiu i la ciutadania en general, 



 

 

  

a favor de la igualtat i en defensa dels drets de les dones, i per a l'erradicació de les 

desigualtats i els diferents tipus de violència que pateixen les dones”. 

 

 

11.-MOCIÓ EQUIP DE GOVERN: SUPORT INSTITUCIONAL A LES 
SUBVENCIONS PER FOMENTAR L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA. 
 
El Sr. Batle manifesta que atès els problemes que hi ha hagut en aquesta 

matèria, duen ara a Ple aquesta moció; llegint-la tot seguit. 
El Sr. Andreu Jaume exposa que no hi ha rés a dir i el Sr. Gabriel 

Amengual assenyala que està totalment a favor. 
 

Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat dels 
Srs. Regidors assistents, en els termes següents: 
 
“Suport institucional a les subvencions per fomentar l'ús de la llengua catalana 

 

                                            EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Arran del recurs posat per l’Advocacia de l’Estat Espanyol per suspendre les 

convocatòries a ajuts per retolar i fomentar el català als comerços a Pollença i 

Capdepera, volem manifestar el nostre suport als ajuntaments afectats i defensar la 

promoció de la llengua catalana, d’acord amb l'Estatut d’Autonomia aprovat per 

unanimitat el 1983.  

 

Per això, exposam que: 

 

1. Aquest recurs és un despropòsit que es basa en una distorsió de la realitat i en un 

atac flagrant a l'autonomia municipal, al marc legal vigent i a l'estatus del català 

com a llengua pròpia i oficial d'aquesta CCAA. 

 

2. Les ajudes a la retolació en català són una eina amb molta tradició en el procés 

de normalització lingüística. Mai ningú no les havia qüestionat, i tenen l’aval de 

tots els serveis jurídics de les diferents administracions.  

 

3. El català és una llengua minoritzada, i necessita del suport públic per a avançar 

cap a la seva normalització. Les administracions de les Illes Balears han de 

complir amb el que diu l’Estatut i la Constitució amb les diferents polítiques de 

promoció del català. La situació actual de la llengua catalana a les Illes Balears 

fa necessari reforçar el mandat de normalització de la llengua pròpia que 

l'Estatut d'autonomia exigeix a les institucions de les Illes Balears. La fragilitat 

del català i el desequilibri entre les dues llengües oficials s'han vist reforçats per 

diverses circumstàncies que han tingut lloc els darrers anys, entre les quals es 

poden destacar les grans incorporacions de població provinent de fora del 

domini lingüístic i els canvis profunds en el panorama dels mitjans de 

comunicació. Així ho avalen les dades procedents dels estudis i les enquestes 

sociolingüístiques més recents. El mandat normalitzador, doncs, és més vigent 



 

 

  

que mai, tot i els avenços experimentats en determinats àmbits. 

 

4. És totalment legítim concedir ajuts per a l'ús exclusiu d'una llengua minoritzada 

que ha de ser reforçada, i més encara quan la Llei de normalització lingüística no 

conté mandats de foment del bilingüisme ni de presència simultània de dues o 

més llengües. 

 

5. Cal destacar que l'objectiu dels ajuntaments afectats, el de Pollença i el de 

Capdepera, no és excloure l'ús del castellà (llengua que és present en els 

municipis i pobles de les Illes Balears) sinó fomentar també l'ús i la presència de 

la llengua catalana. 

 

6. Les mesures de foment i de recuperació de l’ús de la llengua catalana continuen 

sent avui necessàries per «crear les condicions que permetin arribar a la igualtat 

plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears», tal 

com exigeix l’article 4.3 de l’Estatut d’autonomia i com avala la jurisprudència 

del Tribunal Constitucional. Les administracions públiques (Govern, consells, 

ajuntaments) tenen el mandat legal de fomentar la presència i l'ús de la llengua 

catalana: 

 

 Article 4.3 de l’Estatut d’autonomia: “Les institucions de les Illes Balears han de 

garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures 

necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que 

permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels 

ciutadans de les Illes Balears”. 

 

 Article 33 de la Llei de normalització lingüística: "Els poders públics de la 

comunitat autònoma adoptaran les mesures pertinents i proveiran dels mitjans 

necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i 

activitats de la vida social". 

 

 Article 37.2: "Així mateix, s'ha d'impulsar l'ús ambiental del català i, de manera 

especial, la retolació en llengua catalana en tot tipus d'entitats socials i culturals, 

mercantils i recreatives". 

 

 Article 3 de la Constitució Espanyola: "les altres llengües espanyoles seran 

també oficials a les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus 

estatuts" i "la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un 

patrimoni cultural que ha d'ésser objecte d'un respecte i protecció especials". 

 

7. L’Estatut deixa clar que el català és la llengua pròpia i oficial de les Illes 

Balears, juntament amb el castellà, i això és defensat i viscut amb normalitat per 

la gran majoria de la societat illenca.  

 

8. En resum, l'actuació del Govern central vulnera l'Estatut d'autonomia, la Llei de 

normalització lingüística a les Illes Balears i la mateixa Constitució espanyola. 



 

 

  

A més, demostra una manca de sensibilitat molt preocupant envers la pluralitat 

lingüística i cultural. 

 

9. Lamentam la irresponsabilitat de l'Estat de qüestionar el marc legal existent i la 

pròpia oficialitat de la llengua catalana i ens demanam si aquest recurs no pretén 

sinó desincentivar les administracions locals i autonòmiques de complir amb el 

mandat legal de dur a terme polítiques de foment de la llengua catalana. 

 

Proposta d'acord  

 

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí 

 

1. Dona suport a les administracions públiques que treballen per fomentar i 

promoure el català, especialment aquelles afectades pel recurs de l'Advocacia de 

l'Estat.  

2. Es compromet a fer complir l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització 

lingüística i a actuar en conseqüència i a dur a terme les accions de foment i 

promoció de la llengua catalana que consideri necessàries”. 

 

 

12.-MOCIÓ PP: CAMPANYA CONTRA LA XYLELLA. 

 

El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Andreu Jaume i aquest exposa que el 
mes d’abril hi va haver una convocatòria d’ajudes per repartir productes 
fitosanitaris però amb restriccions en quan a l’extensió de les finques i n’hi va 
haver que quedaren defora de la convocatòria, sobretot a Santa Maria del 
Camí. A continuació llegeix les propostes d’acord. 

El Sr. Batle manifesta que el seu grup està a favor d’aquesta moció ja que 
creuen que aquesta llei no s’ajusta a les explotacions, sobretot del Raiguer. 
Expressa que ell ja havia parlat amb la conselleria. Diu que vendran el mes de 
juny. 

El Sr. Gabriel Amengual assenyala que està d’acord amb la moció. 
 
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat dels 

Srs. Regidors assistents, en els termes següents: 
 

 
“MOCIÓ ENVERS LA CAMPANYA CONTRA LA XYLELLA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Aquest mes d’abril, el Servei de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), 

organisme de la Conselleria de Medi Ambient, va posar en marxa una campanya de 

distribució de productes fitosanitaris per combatre el vector de la Xylella a les Illes 

Balears. Però aquesta campanya ha estat insuficient perquè ha discriminat a moltes 

finques petites de les nostres illes. 
 



 

 

  

En aquesta convocatòria s’han introduït una sèrie de restriccions per extensió i 

una sèrie de requisits que han deixat fora a molts propietaris de petites finques, deixant-

los sense producte per combatre el vector de la xylella. A la vinya, la superfície mínima 

es va fixar en 2 hectàrees i la màxima, de 15 hectàrees; i en el cas de l’ametller, la 

superfície mínima es limitava de 5,0 hectàrees i la màxima, de 25 hectàrees. 
 

Amb un problema tan greu com és l’extensió del vector de la Xylella, no és de 

rebut que la Conselleria deixi finques petites sense producte per combatre-la, al·legant 

motius d’inscripció en un registre o perquè els productes es comercialitzen dosificats 

per superfície. Si volem erradicar la Xylella, no pot quedar un metre quadrat de camp 

mallorquí sense tractar amb els productes fitosanitaris adequats. 
 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 

PRIMER.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta a la Conselleria de 

Medi Ambient del Govern Balear a obrir una nova campanya de subministrament de 

productes fitosanitaris que arribi a totes les finques sense limitació de superfície 

mínima. 
 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient del 

Govern Balear”. 
 

 

 
 

A continuació el Sr. Batle manifesta que els punts 13 i 14 relatius a 
mocions de Movem Santa Maria es retiren de l’ordre del dia ja que tengueren 
una reunió amb el tècnic i veren que era millor esperar a tenir enllestides les 
Normes Subsidiàries. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup ho agraeix perquè 
pensaven suggerir que aquests temes anessin a la comissió d’urbanisme. 

El Sr. Gabriel Amengual assenyala que va sortir de la reunió amb el 
tècnic, gratament sorprès. 

 
 

 

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: Obres del pavelló municipal. 



 

 

  

 

El Sr. Batle manifesta que estava previst que l’empresa que les ha de 
realitzar entràs la darrera setmana de maig però degut a què està previst un 
partit de bàsket, entraran el mes de juny. Assenyala que es tomaran els 
vestuaris, s’ampliarà la pista i es posaran grades retràctils. A més, expressa 
que es faran dutxes, magatzems i s’instal·larà un ascensor. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas demana si s’executa tot. 
El Sr. Batle contesta que sí i que quedarà tot vallat per raons de 

seguretat. 
 
-PP: Reunions amb els treballadors i la policia. 

 

El Sr. Batle manifesta que hi ha hagut reunions amb els laborals sí i que 
hi ha un conveni a punt de signar. 

 
-PP: Situació de la reforma de la posada de Son Llaüt. 

 

El Sr. Batle manifesta que tenen pendent la subvenció de la borsa 
turística i de Fundatur. 

 
-PP: Finestres del centre de dia. 

 

El Sr. Andreu Jaume demana si les finestres d’abaix s’obrin cap a 
defora. 

El Sr. Miguel Niell diu que això va ser un error del fuster i que ja està 
arreglat. 

 

-PP: Clots del Camí de Coanegra. 

 

El Sr. Andreu Jaume assenyala que suposa que ho arreglaran aquesta 
setmana. 

La Sra. Mª Magdalena Borrás diu que hi estan fent feina. 
 
-PP: Enredaderes, sobretot rosers, que surten cap el Camí de Ca na Cili. 

 

El Sr. Batle manifesta que es mirarà. 
 
-PP: Camí de Ses Forques. 

 

El Sr. Batle fa intervenir una persona del públic assistent, antic regidor, i 
aquest assenyala que del Camí des Cabàs estan a l’espera de la sentència. 

El Sr. Batle manifesta que en relació al Camí de Ses Forques hi ha un 
tècnic que hi fa feina. 

 
-PP: Feina Serveis Socials a la Fira. 

 

El Sr. Andreu Jaume expressa que vol donar l’enhorabona per la feina 
de divulgació dels Serveis Socials durant la Fira i que els hi semblà molt positiu. 
Expressa que sols s’hi aturaren ells, el Sr. Miguel Niell i el Batle de Marratxí. 



 

 

  

Torna repetir l’enhorabona i diu que és una bona idea fer feina també cap a les 
escoles. 

El Sr. Batle manifesta que els Serveis Socials del municipi funcionen 
molt bé i fan molta feina. 

El Sr. Miguel Niell assenyala que les pancartes ara aniran al lloc al que 
feien referència. 

El Sr. Andreu Jaume demana que es faci arribar a la gent. 
 
-PP: Parc Infantil. 

 

La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que el parc infantil nou s’hauria 
d’arreglar. 

El Sr. Batle manifesta que hi ha dues persones de la brigada que només 
es dediquen als parcs i que el que passa és que hi ha una gran afluència de 
gent. Diu que es col·locarà una reixa especial perquè no pugui sortir la bolleta 
petita de la petanca. 

La Sra. Mª Teresa Cañellas assenyala que ja hi ha mobiliari infantil 
romput, brut i que sols hi ha una engronsadora per a nins petits. 

El Sr. Batle manifesta que tot s’arreglarà. 
 
 
-Movem Santa Maria: Des de la construcció del nou col·legi públic fora del casc 

urbà al C/ Pere J. Jaume Pons en la seva part més estreta, així com els carrers 

dels voltants, han passat a suportar un gran volum de trànsit de persones i 

vehicles a les hores d’entrada i sortida de classes. La calçada és de dos sentits i 

resulta estreta per al pas de dos vehicles. Les voravies són extremadament 

estretes per circular-hi amb seguretat. 

Amb l’entrada en funcionament de l’institut aquesta situació es veurà 

previsiblement més greu. 

Té aquest Ajuntament algun pla o mesures previstes per tal de donar solució o 

almenys pal·liar aquesta situació? 

 
El Sr. Batle manifesta que sí i que és evident que quan l’institut estigui 

en marxa, els problemes s’agreugeran. Assenyala que s’està fent feina en un 
pla perquè volen que pel mes de setembre, quan els al·lots retornin, sigui 
segur. Expressa que estan estudiant la possibilitat de tancar carrers des de les 
nou menys vint fins a les nou i quart perquè es tracta de posar en marxa rutes 
escolars segures. Indica també que s’està estudiant fer el C/ Pere J. Jaume 
Pons i altres, d’un sol sentit. 

El Sr. Gabriel Amengual demana si també es tancarà el C/ Rector 
Caldentey. 

El Sr. Batle manifesta que hi ha un projecte per fer peatonals diferents 
carrers i fer un gran aparcament a la Plaça de Ca’n Fuster. 

La Sra. Margarita Colom assenyala que tal vegada es podria fer d’un sol 
sentit el C/ Rector Caldentey. 

El Sr. Batle contesta que sí, que s’està estudiant. Continua dient que 
també s’està pensant en fer un aparcament devora el tren i la plaça de 
minusvàlid que demana Movem Santa Maria a una altra de les seves 
preguntes, es posaria dins aquesta remodelació.  



 

 

  

El Sr. Batle ensenya un plànol d’aquesta remodelació i diu que hi cabrien 
140 o 150 places d’aparcament. 

El Sr. Gabriel Amengual indica que també hi ha problemes per a una 
persona minusvàlida amb la rampa del tren. 

El Sr. Batle manifesta que aquesta rampa no s’ajusta a normativa i que 
ja s’ha posat en coneixement dels serveis ferroviaris. 

 
-Movem Santa Maria: Arreu del poble hi ha molts senyals de trànsit que es 

troben en mal estat. 

Pensam que seria convenient i positiu la renovació d’aquests senyals de trànsit. 

 

El Sr. Batle manifesta el seu acord. 
 
-Movem Santa Maria: Al creuament de davant les Cases dels Mestres s’ha 

instal·lat un pas zebra que fa necessari que els vehicles disminueixin notablement la 

seva velocitat, per la qual cosa aquest grup municipal vol expressar la seva satisfacció. 

Pensam que seria convenient i positiu instal·lar algun tipus de senyal luminós al 

C/ Pere J. Jaume Pons a una distància convenient per avisar els vehicles de la proximitat 

del pas zebra. 

 

El Sr. Batle manifesta que es pot estudiar i que hi ha ja dos focos que 
il·luminen. 

 
-Movem Santa Maria: Des que fa anys que es va renovar la plaça dels Hostals 

s’hi varen posar una sèrie de rajoles molt llenegadisses, que han provocat ja moltes 

caigudes i que representen un perill per a la seguretat de les persones que hi caminen. 

Pensam que seria convenient i positiu prendre les mesures necessàries per tal 

d’evitar aquest perill i fer-lo desaparèixer. 

 

El Sr. Batle manifesta que ho miraran i que si es pot, lo seu seria 
abujardar les rajoles. 

 

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


