
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 21-11-2019. 
 
REGIDORS ASSISTENTS:   Sr. Nicolau Canyelles Parets. 

Sra. Magdalena Crespí Simón. 
Sr. Miquel Niell Crespí. 
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló. 
Sra. Margalida Bonet Martorell. 
Sra. Candela Atienza Ibarra. 
Sr. Andreu Jaume Castañer. 
Sr. Rafael Mesquida Oliver. 
Sra. Mª Francisca Muñoz Pizá. 
Sr. Matías Frau Coll. 
Sra. Juana Mª Colom Coll. 
Sr. Andrés Fernández Gervilla. 
Sr. Juan Luís Rodríguez Recio. 

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

Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores i deu minuts de dia vint-i-u de 
Novembre de dos mil denou, 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, el Sr. Batle manifesta que començaran amb les mocions 
d’urgència. 

 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE 
DEL 2019 “PER UNA MALLORCA LLIURE DE VIOLÈNCIES 
MASCLISTES” REACCIONEM!!. 
 
El Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora de medi ambient i igualtat, 

Sra. Margalida Bonet i aquesta assenyala que estaven pendents de què arribàs 
aquesta declaració institucional que ja ha estat aprovada per altres institucions. 

 
Posada en primer lloc a votació la declaració d’urgència d’aquest 

assumpte, conforme determina l’art. 82.2 de la Llei 20/2006 de 15 de 
Desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, és aprovada per 
unanimitat de la Corporació. 

 
 



Tot seguit, la Sra. Margalida Bonet després d’indicar que hi ha tota una 
exposició de motius, llegeix els compromisos de l’esmentada declaració. 

 
Posada a votació aquesta declaració institucional, és aprovada per 

unanimitat del Ple de l’Ajuntament en els termes següents: 
 
“Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el 25 de Novembre Dia Internacional 

per l’eliminació de la violencia contra les dones, el Moviment Feminista d’arreu del 

món i moltes institucions ens feim ressò d’aquesta data, alhora, que refermam el nostre 

compromís en la lluita contra la violencia envers les dones. 

 

Cada any, les dades de dones assassinades per violencia masclista són 

esgarrifoses, de la mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien patir 

violencia per part de les seves parelles o exparelles, les Illes Balears cada any som la 

comunitat autónoma amb la taxa de denúncia més elevada. En dades de la Fiscalia 

General de l’Estat, és preocupant també les dades de violencia de gènere en la población 

adolescent, com també són esgarrifoses les dades d’agressions sexuals, és per això que 

des de tots els àmbits, i sobretot des del municipalisme i des del Consell hem de 

treballar per construir municipis lliures de violències masclistes. 

 

La legislació internacional, estatal i autonómica és extensa i defineix clarament 

la violencia envers les dones, com aquella que és fruit de la discriminació de les dones 

pel fet de ser dones. Enguany es celebra el 40 aniversari de la CEDAW (Convenció 

sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació de la violencia envers les dones 

de Nacions Unides) i el 2020 es celebra el 25 aniversari de la Conferència Mundial 

sobre les dones de Nacions Unides a Beijing. En tots aquests anys s’ha avançat en drets 

de les dones arreu del món, però no s’ha aconseguit erradicar la violencia envers les 

dones, és per això que ens cal incrementar els esforços, i capgirar els elements culturals, 

econòmics i polítics que la sostenen. 

 

En els objectius del desenvolupament sostenible de Nacions Unides pel 2030, 

l’objectiu 5 accentúa el compromís per acabar amb totes les formes de violencia envers 

les dones i nines, tant en l’àmbit públic com privat. El 2016 es va aprobar a les Illes 

Balears el pacte social contra les violències masclistes i en el 2017 en el Congrés dels 

Diputats es va aprobar el pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Tant el Consell de 

Mallorca, com els municipis de Mallorca estam compromisos amb la lluita per 

l’erradicació de les violències masclistes i assumim els objectius i els reptes de Nacions 

Unides i dels diferents pactes contra les violències masclistes. 

 

Enguany la campanya que impulsa el Consell de Mallorca, ens convida a 

Reaccionar davant les violències masclistes. Per això es posa l’accent en saber detectar 

la violencia i en no mirar cap a una altra banda, per això convidam a tots els veïns i 

veïnes del nostre poble, a totes les entitats, associacions, clubs esportius, etc. a 

Reaccionar i fer front a les violències masclistes, a acompanyar a les dones que pateixen 

violencia i a aïllar els violents. 

 

Per això davant les violències masclistes reaccionam i convidam a tothom a  

reaccionar. 



 

 I per tot això refermam el nostre compromís: 

 

1.-Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les 

dones i nines. 

 

2.-Ens comprometem a impulsar les mesures del pacte d’estat contra les violències 

masclistes. 

 

3.-Ens comprometem a treballar en el sí de la Comissió Sectorial per una Mallorca 

Lliure de Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntaments i amb totes les 

institucions creant sinèrgies per erradicar les violències envers les dones i nines. 

 

4.-Ens comprometem a recolzar les associacions de dones i al moviment feminista en el 

nostre territori, doncs són agents claus per una Mallorca Lliure de Violències 

Masclistes. 

 

5.-Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca 

Feminista i Lliure de Violències Masclistes”. 

 

 

MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA CONVOCATÒRIA DE 
NOU PLACES DE POLICIA LOCAL MIJANÇANT EL PROCEDIMENT 
EXTRAORDINARI DEL DECRET LLEI 1/2017, DE 13 DE GENER DE 
2017. 
 
Posada en primer lloc a votació la declaració d’urgència d’aquest 

assumpte, conforme determina l’art. 82.2 de la Llei 20/2006 de 15 de 
Desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, és aprovada per 
unanimitat de la Corporació. 

 
El Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Andreu Jaume i aquest explica que es 

tracta d’una moció sobre la convocatòria de nou places de policía local, les 
bases de les quals veren publicades al BOIB el mes d’agost i que poc després 
s’anul·laren. A continuación dóna lectura a la moció que va redactada en els 
termes següents: 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El passat dia 31 del mes d’agost de 2019, el BOIB publicava les bases específiques que 

havien de regir la convocatòria de 9 places de policia local de l’ Ajuntament de Santa 

Maria del Camí mitjançant el procediment extraordinari del 1/2017, de 13 de gener de 

2017. 

 

Aquesta convocatòria és la convocàtoria de 9 places d’agents de la Policia Local, pel 

sistema d’accés de torn lliure, de l’ Ajuntament de Santa Maria del Camí, dotada en els 

pressupostos i ocupada per personal funcionari interí, corresponent a l’ Oferta Pública d’ 

Us de l’ any 2017. 



 

Uns dies després vàrem veure amb sorpresa com aquesta convocatòria era anul·lada. 

Sense que, a dia d’ avui, s’ hagin aclarit suficientment els motius pels quals es va 

produir aquest fet. Ens varen dir únicament que hi havia uns errors que s’havien de 

corregir. 

 

Davant les distintes preguntes que s’han formulat al senyor Batle, sempre ens ha 

contestat que la convocatòria estava a punt de sortir. Al darrer ple ordinari, el passat dia 

19 de setembre, el Batle va dir que s’ havia aprovat l’oferta pública de col·locació aquell 

mateix dia a la Junta de Govern Local i que estaven pendent de la publicació per a poder 

aprovar les bases. La publicació de la convocatòria, a dia d’avui, encara no s’ha produït. 

 

Quan rebérem l’acte de la Junta de Govern Local, vàrem veure que només s’havien 

convocat 5 vacants. 

 

L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí és un dels pocs, o l’ únic, on no s’ha produït la 

consolidació de totes les places de la Policia Local. 

 

També es dóna el cas que el pròxim dia 13 de gener de 2020 acaba el termini per a la 

publicació de convocatòria de les places pel procediment extraordinari de la policia. 

 

Si no es convoquen les places, dins el termini marcat, el nostre poble corre el risc de 

quedar-se, durant bastant de temps, amb un nombre completament insuficient de 

membres de la nostra policia local. 

 

A les passades eleccions municipals tots els partits que ens presentàrem i que 

actualment tenim representació municipal, oferíem l’establiment de policia les 24 hores 

del dia. Si no es convoquen les places, el nostre poble corre el risc de quedar-se amb 

menys membres de policia local, la qual cosa encara retardaria més la consecució de 

l’objectiu de tenir policia les 24 hores del dia. 

 

És necessari donar estabilitat i seguretat a tots els membres de la plantilla de la Policia 

Municipal i presenta els següents acords: 

 

ACORDS 

 

1 – El Ple de l’ Ajuntament de Santa Maria del Camí insta a la Junta de Govern Local de 

l’ Ajuntament de Santa Maria del Camí, a convocar les 9 places d’ agents de la Policia 

Local dins els pròxims 15 dies hàbils, i ordenar la seva publicació al BOIB abans de que 

acabi el present any 2019. 

2- L’ objecte d’aquesta convocatòria és la convocatòria de 9 places d’agents de la 

Policia Local, pel sistema d’accès de torn lliure, de l ‘Ajuntament de Santa Maria del 

Camí, dotada en els pressupostos i ocupada per personal funcionari interí, corresponent 

a l’ Oferta Pública d’ ús de l’ any 2017. Procediment de caràcter extraordinari d’ accés a 

la plantilla de la Policia Local de l’ Ajuntament mitjançant el sistema de selecció de 

concurs oposició. 

3- La publicació de les places al BOIB es farà en els mateixos termes en que va ser  

publicada el dia 31 d’agost de 2019”. 



 

 El Sr. Batle manifesta que vol donar les gràcies al cap de policia, Sr. 
Gabriel Cabot, que en tot moment ha duit la veu cantant i s’ha preocupat per 
poder fer realitat aquesta oferta pública de col·locació. Assenyala que avui 
mateix s’ha fet una Junta de Govern Local i s’han aprovat les bases, cedint la 
paraula a continuació a la Secretària de la Corporació per a que expliqui el 
procés. 
 El Sr. Andreu Jaume assenyala que, en vista del que s’ha explicat, 
retiren la moció. 
 El Sr. Batle manifesta que el que volien tots els grups era donar 
estabilitat. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que del que es tracta és de tenir policia 
les 24 hores del dia i valorar a les persones que han fet feina. 
 El Sr. Batle manifesta que hi està d’acord i que vol reiterar la importància 
de la feina que ha fet el cap de policia, Sr. Gabriel Cabot, en aquest sentit. 

 
 
1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS 19-09-2019, 17-10-2019 I 24-10-
2019. 
 
El Sr. Batle demana si qualcú té res a dir d’aquestes actes. 
Ningú pren la paraula; per la qual cosa, posades a votació les actes de 

les sessions de dia 19-09-2019, 17-10-2019 i 24-10-2019, són aprovades per 
unanimitat dels Srs. Regidors assistents. 

 
 
2.-APROVACIÓ COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2018. 
 
El Sr. Batle manifesta que durant l’exposició pública d’aquest Compte no 

hi ha hagut al·legacions. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels seus membres, aprova la següent proposta: 
 

“Transcorregut el termini d’exposició pública del Compte General del Pressupost, corresponent 

a l’exercici econòmic de 2018, sense que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions o 

observacions; 

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 

Aprovar el Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici econòmic de 2018 

(Ajuntament de Santa Maria del Camí i Patronat Residència Cas Metge Rei)”. 

 

 
3.-AGERMANAMENT MUNICIPI DEL MASROIG. 
 
El Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora de Cultura de l’Ajuntament, 

Sra. Magdalena Crespí i aquesta exposa que a iniciativa dels cellers de Santa 
Maria, es va localitzar un poble en el que també es fa la festa del vi novell i es 



decidí fer aquest agermanament. Diu que hi anaren el passat cap de setmana i 
els hi va agradar molt. Es refereix a la composició del comité i assenyala que 
creuen que és una representació adient. 

El Sr. Batle manifesta que la composició del comité és genèrica perquè 
pensen que els seus components són els qui democràticament han de triar els 
seus representants. Tot seguit es refereix als actes d’agermanament i 
assenyala que tothom queda convidat. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que els hi sembla bé tot el que sigui 
potenciar l’economia del municipi. 

El Sr. Batle manifesta que troba curiós que aquest municipi també faci la 
festa del vi novell i que sigui tan semblant a la de la localitat. 

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

per unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes: 
 
“Tenint en compte les relacions d'amistat que uneixen els Municipis de Santa 

Maria del Camí i del Masroig i per tal de potenciar aquesta amistat i incrementar la 

cooperació entre ambdós municipis,   

 

El Ple d’aquest Ajuntament acorda: 

 

PRIMER.-Declarar la voluntat d'agermanament entre els Municipis de Santa 

Maria del Camí i del Masroig i impulsar la col·laboració recíproca.  

 

SEGON.-Constituir el Comité d'Agermanament, presidit pel Sr. Batle de 

l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i compost per:  

 

-Tres Regidors de l’Ajuntament.  

-Un representant dels Bodeguers de Santa Maria del Camí. 

-Un representant de la Colla dels Geganters de Santa Maria del Camí. 

-Un representant del Consell Escolar de Santa Maria del Camí. 

-Un representant de l’Associació de comerciants de Santa Maria del Camí. 

-Un representant de les Entitats de Santa Maria del Camí. 

 

Les funcions de Secretaria del Comité seran desenvolupades per un dels Srs. 

Regidors de l’Ajuntament. 

 

TERCER.-Declarar formalment els Municipis de Santa Maria del Camí i del 

Masroig municipis germans, condicionat a la constitució del Comité d’ Agermanament 

del Masroig i a l’adopció del mateix acord per part del Ple de la seva Corporació.  

 

QUART.-Aprovar el protocol que acompanya a l'agermanament, document que 

apareix com a Annex, en els termes en què va redactat. 

 

CINQUÈ.-Facultar el Batle perquè subscrigui els documents que siguin 

necessaris amb vista a l'execució dels precedents Acords.  

 

SISÈ.-Comunicar aquests acords al municipi del Masroig.  



 

 

 

ANNEX 

 

PROTOCOL. PACTE DE GERMANOR ENTRE ELS MUNICIPIS DE SANTA 

MARIA DEL CAMÍ I DEL MASROIG 

 

Reunits en aquest Ajuntament, a les _______ hores, _______________________ 

i _____________________, en la seva condició de Batles de Santa Maria del Camí i de 

Masroig i en nom dels nostres respectius Municipis, anunciam:  

 

L'agermanament de Santa Maria del Camí i del Masroig convençuts de què 

l'agermanament entre Municipis és una de les maneres més importants per potenciar la 

relació d'amistat i cooperació entre els Municipis de Santa Maria del Camí i del 

Masroig, 

 

ACORDAM: 

 

PRIMER. Provocar i facilitar el recíproc coneixement i l'establiment de relacions 

d'amistat i col·laboració entre el Municipi de Santa Maria del Camí i el Municipi del 

Masroig, des d'avui municipis germans.  

 

SEGON. Declarar la decisió per part dels dos Municipis de mantenir relacions 

de cooperació econòmica, material, social, turística, cultural, i qualssevol altres que 

resultin d'interès per a les parts.  

 

TERCER. Fomentar el desenvolupament de projectes de col·laboració en àrees 

d'interès comú.  

 

QUART. Ambdós municipis potenciaran els projectes d'interès comú, que crein 

possibilitats de trobada entre els seus ciutadans.  

 

CINQUÈ. Redactar quan ho considerin convenient un programa d'activitats per 

potenciar les relacions entre ambdós municipis. 

 

SISÈ. El termini d'aquest agermanament és il·limitat en el temps i la vigència 

serà d'acord amb la voluntat dels dos Municipis units en la decisió de mantenir relacions 

fraternes.  

 

I en senyal de conformitat, signam aquest document a _______________, a 

__________ de _______________ de 20__”. 

 

 

4.-RENOVACIÓ COMISSIÓ PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC. 
 
El Sr. Batle manifesta que aquest punt es retira de l’ordre del dia perquè 

creuen que és prou important per a estudiar-ho bé. 



El Sr. Juan Rodríguez expressa que ja es va dur a comissió informativa. 
El Sr. Batle manifesta que és cert però que han vist que la majoria dels 

components eren homes i pensen que ha de ser una comissió paritària ja que 
aquest Ajuntament creu en la igualtat. 

 
 
5.-MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST. 
 
El Sr. Batle manifesta que com ja explicaren a la Comissió Informativa, 

es tracta d’una modificació per fer front a les despeses que el Govern encara 
no els hi ha abonat. Assenyala que s’han de pagar nòmines i el menjar i que 
així, més o manco, es podrá arribar a fi d’any. 

El Sr. Andreu Jaume exposa que l’any passat també es va fer així i que 
ha de funcionar la residència. 

El Sr. Batle manifesta que sí. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes: 
 

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

de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per inversions financerament sostenibles en 

el marc del Reial Decret Llei 10/2019, despeses de personal per revaloritzacions en 

matèria de retribucions personal, amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a 

despeses generals a la Residencia Cas Metge Rei, resultant de la liquidació de l’exercici 

anterior, 2018. 

Altes en Aplicacions de Despeses 

 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 

01.23110.13100 Retribucions personal laboral 3.555,00 

01.23110.22100 Subministraments 15.000,00 

01.23110.62500  Reposició mobiliari 20.000,00 

01.23110.63900 Inversió de reposició Residencia 20.000,00 

  TOTAL DESPESES 
58.555,00 

 

Altes en Concepte d’Ingressos 

Concepte Descripció Euros 

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 58.555,00 



 TOTAL INGRESSOS  

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 

516.472,52 

 

3.555,00 520.027,52 

 

2 

Despesa corrents en béns i 
serveis 

181.975,55 

 

15.000,00 196.975,55 

 

3 Despesa financera 200 0,00 200  

4 Transferències corrents 31.000 0,00 31.000  

6 

Inversions reals 

0 

40.000,00 

 40.000,00 

 

7 Transferències de capital 0 0,00 0  

9 Passius financers 0 0,00 0  

  TOTAL DESPESES 729.648,07 58.555 788.203,07 

 

Pressupost d’Ingressos 

Ingressos 
CAPITOL 

DENOMINACIÓ Consignació 

inicial 

Increm/dism Consignacio 

definitiva 

1 Impostos directes 0,0 

 

0,00 0,0 

 

2 Impostos indirectes 0,0 0,00 0,0  

3 Taxes i altres ingressos 475.200,00 0,00 475.200,00  

4 Transferències corrents 254.318,07 

 

0,00 254.318,07 

 

5 Ingressos patrimonials 130,00 0,00 130,00 

6 
Alienació d’inversions 

0,00 0,00 0,00 



reals 

7 

Transferències de capi-
tal 

0,00 0,00 0,00 

8 Actius financers 

0,00  

58.555,00 

43.555,00 

9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 

  

TOTAL INGRESSOS 

729.648,07 

 

58.555,00 

 

773.203,00 

 

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”. 

 

 
6.-ACTUALITZACIÓ LLISTAT CARRERS DISTRICTE ELECTORAL. 
 
El Sr. Batle manifesta que tots es trobaren amb aquest fet, relatiu a que 

els carrers de les seccions electorals 001 i 002 del districte 01 estaven girats. 
Assenyala que es tracta d’un error i que cal enviar-ho a l’Institut Nacional 

d’Estadística per a què faci aquest canvi i així evitar molèsties als veinats. 
El Sr. Andreu Jaume expressa que estan totalment d’acord i que ja 

expressaren que era una queixa que se’ls hi va fer a tots. Assenyala que 
convendria fer una nota informativa. 

El Sr. Batle contesta que sí. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes: 
 

 1.-Aprovar l’actualització del llistat de carrers de les dues seccions del districte 

01 a l’objecte de facilitar el vot als electors d’aquest districte, en la forma següent:  

 

 

DISTRICTE 01 SECCIO 001 – SA GRADUADA         (ERA 01-002) 
 

Andreu Torrens                                            8 a 8 

 

Arquitecte Guillem Forteza                          7 a 9999 

Arquitecte Guillem Forteza                        10 a 9998   

 



Basilica                                                        1 a 9999 

Basilica                                                        2 a 9998 

 

Batle Pere J. Jaume Pons                           1 a 9999 

Batle Pere J. Jaume Pons                           2 a 9998 

 

Fra Albert Borguny                                      1 a 9999 

Fra Albert Borguny                                      2 a 9998 

 

Francesc de Borja Moll                               1 a 9999 

Francesc de Borja Moll                               2 a 9998 

 

Hermanos Pastor                                        1 a 9999 

Hermanos Pastor                                        2 a 9998 

 

Jaume I                                                       1 a 9999 

 

Josep Verd Sastre                                      1 a 9999 

 

Llarg                                                           1 a 53 

 

Lluc Mesquida                                            23 a 9999 

Lluc Mesquida                                            18 a 9998 

 

Mossen Joan Mesquida                              1 a 9999 

Mossen Joan Mesquida                              2 a 9998 

 

Mossen Josep Far                                       1 a 9999 

Mossen Josep Far                                       2 a 9998 

 

Paborde Jaume                                           18 a 9998 

 

Quarter 7                                                      1 a 9999 

Quarter 7                                                      2 a 9998 

 

Quarter 8                                                      1 a 9999 

Quarter 8                                                      2 a 9998 

 

Robiol                                                           1 a 9999 

Robiol                                                           2 a 9998 

 

Sant Jordi                                                     2 a 9998 

 

Santa Margalida                                           1 a 9999 

Santa Margalida                                           2 a 9998 

 

 

DISTRICTE 01 SECCIO 002 –   CA S’APOTECARI          (ERA 01-001) 



 

 

Arquitecte Guillem Forteza                    2 a 8 

Arquitecte Guillem Forteza                    1 a 5A   

 

Baronia de Terrades                              1 a 9999 

Baronia de Terrades                              2 a 9998 

 

Batle Bartomeu Simonet                       1 a 9999 

Batle Bartomeu Simonet                       2 a 9998 

 

Cami Passatemps                                 1 a 9999 

Cami Passatemps                                 2 a 9998 

 

Ca’n Fuster                                           1 a 9999 

Ca’n Fuster                                           2 a 9998 

 

Vila, de la                                              1 a 9999 

Vila, de la                                              2 a 9998 

 

Església                                                1 a 9999 

Església                                                2 a 9998 

 

Horts, dels                                             1 a 9999 

Horts, dels                                             2 a 9998 

 

Molinets                                                1 a 9999 

Molinets                                                2 a 9998 

 

Escola Ca’n Capo                                 1 a 9999 

Escola Ca’n Capo                                 2 a 9998 

 

Francisca Ferrer Jaume                        1 a 9999 

 

Joan Rossello de Son Forteza              1 a 9999 

Joan Rosselló de Son Forteza              2 a 9998    

 

Llarg                                                      2 a 46 

 

Lluc Mesquida                                       2 a 16 

Lluc Mesquida                                       1 a 21 

 

Mossèn Joan Vich Salom                      1 a 9999 

Mossèn Joan Vich Salom                      2 a 9998 

 

Mossèn Josep Calafat                           1 a 9999 

Mossèn Josep Calafat                           2 a 9998 

 



Mossèn Nicolau Borras                         1 a 9999 

Mossèn Nicolau Borras                         2 a 9998 

 

Nadal Batle                                            1 a 9999 

Nadal Batle                                            2 a 9998 

 

Nou                                                       1 a 9999 

Nou                                                       2 a 9998 

 

Nova                                                      1 a 9999 

Nova                                                      2 a 9998 

Nova                                                    10 a 9998 

 

Oleza                                                     1 a 9999 

Oleza                                                     2 a 9998 

 

Paborde Jaume                                     1 a 9999 

Paborde Jaume                                     2 a 16 A 

 

Pare Miquel Cabot                                 1 a 9999 

Pare Miquel Cabot                                 2 a 9998 

 

Pas de Ca’n Barraca                             1 a 9999 

Pas de Ca’n Barraca                             2 a 9998 

 

Quarter 10                                             1 a 9999 

Quarter 10                                             2 a 9998 

 

Quarter 9                                               1 a 9999 

Quarter 9                                               2 a 9998 

 

Quarterades                                          2 a 9998 

 

Rector Caldentey                                  1 a 9999 

Rector Caldentey                                  2 a 9998 

 

Rector Castanyer                                  1 a 9999 

Rector Castanyer                                  2 a 9998 

 

Rector Mora                                          1 a 9999 

Rector Mora                                          2 a 9998 

 

Revolta, La                                            1 a 9999 

Revolta, La                                            2 a 9998 

 

Sa Quintana                                          1 a 9999 

Sa Quintana                                           2 a 9998 

 



Sant Jordi                                              1 a 9999 

 

Sol                                                         1 a 9999 

Sol                                                         2 a 9998 

 

 

2.-Comunicar aquest acord a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional 

d’Estadística”. 

 

 

7.-MOCIÓ ALSM: CONTROL PROLIFERACIÓ APOSTES ONLINE I 
CASES DE JOC. 
 
El Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Juan Luís Rodríguez i aquest 

expressa que els darrers anys han crescut les apostes online i les cases de 
joc, augmentant l’adicció al joc i que ells pensen que a nivell de pobles 
s’hauria de fer qualque cosa. Assenyala que al poble hi ha una casa de joc a 
un carrer principal i que per devant hi passen nins i hi ha queixes dels veinats. 
Exposa que per això, la moció, entre altres coses, demana que l’Ajuntament 
es comprometi a estudiar les ordenances i NNSS per introduir 
limitacions urbanístiques a la implantació de locals d’apostes a tot el 
municipi; a e s t u d i a r  que, a través de l'Ordenança de Publicitat, 
e s  reguli l’eliminació de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de 
l’espai públic d’aquests tipus d’establiments; a realitzar activitats 
informatives en els centres escolars per aprofundir en l’ús que fan els 
joves dels joc Online i d’apostes i en els possibles problemes 
derivats d’aquest ús i  procurar posar en funcionament models d’oci 
i espais de socialització gestionats directament per joves on puguin 
desenvolupar un oci sa, que potenciï el coneixement, l’esport i les arts; 
reforçar la formació de la Policia Local i demanar la col·laboració de la 
Guàrdia Civil, de manera que es familiaritzin amb les infraccions més 
habituals relacionades amb les apostes i el joc, particularment quant a 
l’accés de menors d’edat, persones legalment incapacitades i 
persones amb l’accés al joc legalment restringit i instar als equips 
locals de futbol, als seus jugadors així com a altres esportistes i 
equips d’altres disciplines, a col·laborar en la tasca de que no 
s’identifiqui l’esport amb les apostes, assumint la seva responsabilitat 
social, eliminant la publicitat de les cases d’apostes, posant en marxa 
campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració 
ni patrocinar a entitats esportives que facin publicitat de les cases 
d’apostes. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala també que el primer cartell 
que es veu al començament del poble és un cartell referit al joc i està al 
camí que fan els nins quan van a escola. 
 
 El Sr. Batle manifesta que votaran a favor d’aquesta moció perquè estan 
d’acord amb tots els punts. Assenyala que és un assumpte que preocupa a tots 
els municipis. Expressa que se sumen a aquestes iniciatives i que faran feina 



per minvar tot això. 
 El Sr. Andreu Jaume exposa que el seu grup pensa exactament el 
mateix. Diu que és una lacra i que els que fan feina al món educatiu veuen que 
ja de petits, els nins parlen d’apostes. 
 El Sr. Batle manifesta que avui en dia les apostes ja són més importants 
que el propi partit al que s’assisteix i que està totalment d’acord amb el que 
demana la moció també al Govern central i autonòmic. 
 La Sra. Victoria Pons assenyala que des de la seva regidoria de joventut, 
juntament amb l’IMAS i Serveis Socials, ja es fan coses concretes en aquest 
sentit.  
 El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que es tracta de fer les primeres 
passes per tal de veure com es pot llevar. 
 El Sr. Batle manifesta que es faran passes en aquest àmbit. 
 
 Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels seus membres, aprova la moció de referència, amb el 
següent contingut: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTE  EL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA PER 

SANTA MARIA PER CONTROLAR LA PROLIFERACIÓ DE LES APOSTES 

ONLINE I CASES DE JOC I PRENDRE MESURES DE PREVENCIÓ 

DAVANT LA LUDOPATIA 

EXPOSICIÓ DE 

MOTIUS 

 

D’ençà d’uns anys han proliferat els spots de televisió, ràdio, premsa 

escrita, xarxes socials, etc de cases d’apostes esportives Online. Cases 

d’apostes que insereixen la seva publicitat en esdeveniments esportius, 

especialment a les retransmissions esportives que, fins i tot, arriben a 

utilitzar estrelles de futbol per animar als espectadors a que apostin. Un 

sistema de joc molt més addictiu, sense pauses, amb bons «gratis» d’entrada, 

i a sobre de tot, amb una immensa inversió en publicitat. 

Hi ha 613.812 usuaris actius a les cases d’apostes, segons el darrer 

Informe Trimestral del Mercat del Joc Online, un 13,44% més que en el 

mateix període de 2016. No només correspon a les apostes esportives, també 

a poker, casino i bingos virtuals. Fins al setembre de 2017, els operadors 

gastaren més de 140 milions d’euros en promocionar-se. A Espanya hi ha 

més de mig centenar d'empreses amb llicència en el negoci Online i 

presencial. 

El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus 

comportamental en les classificacions mèdiques i psicològiques. Consisteix 



en la pèrdua del control del comportament en relació al joc que es caracteritza 

per tenir greus conseqüències per a les persones; problemes familiars, 

acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc. 

Es tenta als col·lectius més desafavorits, els quals normalment no poden 

accedir a treball estable donat el nivell d’atur i treball precari, per a que 

arrisquin les seves rendes guanyades amb prou feina. No és estrany, per això, 

que en els barris i localitats amb rendes més baixes, sigui on les 

polítiques neoliberals més efectes negatius causen a través de les cases 

d’apostes. Aquestes afecten especialment a la joventut, on la falta 

d’expectatives i d’un futur estable és el brou de cultiu perfecte per a dosis 

ràpides d’adrenalina on aconseguir diners sense esforç. 

Tampoc és admissible que les cases d’apostes augmentin dia a dia els seus 

beneficis i deixin a les famílies i al conjunt de la societat l’obligació de 

finançar íntegrament el tractament de les persones a les quals han enganxat.



És de justícia, per tant, augmentar la contribució que els beneficis d’aquestes 

empreses han de fer al conjunt de la societat per a que se pugui tractar de 

manera eficaç a les persones addictes al joc i per a que se puguin investigar 

aquests mecanismes i prevenir futures addiccions. 

De forma física o a través d’Internet, el que s’amaga darrera de cada aposta és 

el mateix: te fan creure que no és necessari treballar per generar riquesa, que 

pots invertir els teus diners i, si ho fas be, els multiplicaràs. Aquest pressupòsit 

obvia que el teu benefici implica que algú com tu està perdent els seus diners , 

també obvia que un dia has guanyat però el següent pots perdre molt més. No 

és qüestió de sort que, en última instància, sigui l’empresari de la casa 

d’apostes l’únic que guanya, és qüestió de matemàtiques. 

Cal destacar també, que als serveis socials municipals de l’Ajuntament d’Artà, 

s’ha detectat en els darrers temps un augment de situacions de persones amb 

alguna problemàtica de salut mental que s’agreuja o complica per mor de la 

facilitat d’accés al joc. 

És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat 

social, econòmica i tecnològica de l’activitat del joc abans que sigui una xacra 

sense retorn. 

Plantejam en aquesta moció una sèrie de mesures, a nivell municipal i 

supramunicipal, entenent que es tracta d’una problemàtica multidimensional 

que precisa d’una intervenció integral de tots els nivells de l’administració 

pública. Per una banda, és necessari prohibir la publicitat d’aquests locals i 

frenar la seva expansió a través de les  ordenances  o  les  normes 

urbanístiques, també són importants les mesures de prevenció davant la 

ludopatia i, per últim, plantejam una sèrie de propostes a nivell fiscal per tal de 

gravar l’activitat de les cases d’apostes i del joc Online. 

 

Per tot això, el grup municipal Alternativa per Santa Maria proposa al Plenari 

l’adopció dels següents acords: 

 

ACORDS 

 

 

PRIMER: Instar al Govern de l’Estat a reformar la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual y la Ley General de Publicidad per tal que es reguli 

la publicitat de les Cases d’Apostes i es prohibeixi el fet que aquestes 

empreses puguin publicitar-se per fer efectiva la protecció del públic infantil i 

juvenil i a impulsar el Reial Decret de Comunicaciones Comerciales de las 



 

 

 

 

 

Actividades de Juego y de Juego Responsable con el objetivo de restringir la 

publicidad para juegos y apuestas online. 

 

SEGON: Instar al Govern de l’Estat a augmentar el tipus aplicable en l’Impost 

sobre Activitats del Joc per a les cases d’apostes i del joc Online. 

 

TERCER: Instar al Govern Autonòmic per a que, igual que passa amb el gremi 

de tabacaires o farmàcies, limiti l’apertura de les cases d’apostes físiques 

mitjançant l’establiment d’un mínim de metres de separació o per nuclis de 

població, per tal de frenar així, la seva proliferació. 

 

QUART: Instar al Govern Autonòmic a que prohibeixi les terminals d’apostes 

esportives a sales de joc, bingos i casinos. 

 

CINQUÈ: l’Ajuntament de Santa Maria es compromet a estudiar les ordenances i 

NNSS per introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals 

d’apostes a tot el municipi d’e Santa Maria del Camí. 

 

SISÈ: l’Ajuntament de Santa Maria es compromet a e s t u d i a r  que, a través 

de l'Ordenança de Publicitat, e s  reguli l’eliminació de qualsevol cartelleria 

del mobiliari urbà o de l’espai públic d’aquest tipus d’establiment. Aquesta, 

s’haurà de cenyir exclusivament als cartells del propi local incloent només el 

nom i sense cap tipus de publicitat afegida. 

 

SETÈ: L’Ajuntament de Santa Maria es compromet a realitzar activitats 

informatives en els centres escolars per aprofundir en l’ús que fan els joves dels 

joc Online i de apostes i en els possibles problemes derivats d’aquest ús. 

També procurarà posar en funcionament models d’oci i espais de 

socialització gestionats directament per joves on puguin desenvolupar un oci 

sa, que potenciï el coneixement, l’esport i les arts. 

 

VUITÈ: L’Ajuntament de Santa Maria es compromet a reforçar la formació de la 

Policia Local i demanar la col·laboració de la Guàrdia Civil, de manera que es 

familiaritzin amb les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el 

joc, particularment quant a l’accés de menors d’edat, persones legalment 

incapacitades i persones amb l’accés al joc legalment restringit. 



 

  

Ajuntament de Santa María del Camí 

Plaça de la Vila, 1, Santa María del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337 

 

NOVÈ: L’ajuntament de Santa Maria es compromet a instar als equips locals 

de futbol, als seus jugadors així com a altres esportistes i equips d’altres 

disciplines, a col·laborar en la tasca de que no s’identifiqui l’esport amb les 

apostes, assumint la seva responsabilitat social, eliminant la publicitat de les 

cases d’apostes, posant en marxa campanyes de conscienciació i no 

signant convenis de col·laboració ni patrocinar a entitats esportives que facin 

publicitat de les cases d’apostes”. 

 

 

8.-MOCIÓ ALSM: ACTUALITZACIÓ ORDENANCES 
MUNICIPALS. 

 
El Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Juan Luís Rodríguez i aquest 

assenyala que mirant la pàgina web de l’Ajuntament, se n’han adonat 
que hi ha ordenances que són molt antigues i que moltes d’elles no són 
adients a l’època actual i que es tractaria de posar uns terminis per 
actualitzar-les. Així per exemple, diu que observen la de construcció, 
que no contempla multes; la del mercat, que no diu rés en relació a 
plàstics; la de clavegueram que és molt antiga; la de publicitat, que 
s’hauria de modificar amb el que han dit del joc, etc. 

El Sr. Batle manifesta que hi estan d’acord i que han començat a 
modificar el reglament del mercat i que hi ha reglaments antics que 
s’han de revisar i actualitzar al 2020 però que no sap si es podrà 
complir en un termini de sis mesos i que aniran un darrere l’altre. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que el que ell proposa és 
assumir un compromís i que li és igual si són sis o dotze mesos. 

El Sr. Batle manifesta que han de ser conscients del personal de 
que disposa l’Ajuntament. 

La Sra. Candela Atienza expressa que ella, per la seva part, es 
compromet a actualitzar la pàgina web de l’Ajuntament. 

El Sr. Andreu Jaume demana que en tenir esborranys se’ls hi 
passin per poder participar. 

El Sr. Batle manifesta que per suposat, tal com es fa amb el 
pressupost i altres. 

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

per unanimitat dels seus membres, aprova la moció de referència, amb el 
següent contingut: 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Que les ordenances municipals següents es troben desfasades a la realitat de 

la dimensió poblacional: 
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1. Gestió dels residus de la construcció i demolició 

 

2. Protecció del medi ambient i convivència ciutadana 

 

3. Reglament del mercat de Santa Maria del Camí 

 

4. Ordenança municipal per la regulació de l’us de la xarxa de clavegueram 

sanitari, l’abocament d’aigües residuals i la gestió de l’aplicació de 

dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats 

 

5. Ordenança municipal de publicitat. 

 

 

ACORD 

 

Establir el termini  de sis mesos per la seva actualització”. 

 

(En aquests moments de la sessió, surt de la Sala la regidora Sra. 
Magdalena Crespí). 
 
 
 

II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
 

1.-COMUNICACIONS DE 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 la situació actual dels olors i les obres del C/ Matança. 

 

El Sr. Batle manifesta que la canonada antiga que hi havia, s’ha 
condemnat i se n’ha posada una nova. Diu que es va posar una càmera enmig  
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del carrer, que sembla que funciona i que no s’ha asfaltat. Assenyala que hi va 
anar l’arquitecte i va dir com s’havia de fer. 
 

-PP: Es demana per la targeta del punt verd. 

 

El Sr. Batle manifesta que estan ja totes les targetes però que han robat 
el módem i que estan esperant que es desplacin els serveis de telefònica. 

La Sra. Margalida Bonet assenyala que ja tenen el llistat de fora-vila i 
s’estan picant les dades, afegint que tot està en marxa. 

 
-PP: Diuen que hi ha un cable al C/ Rector Caldentey que està tallat. 

 

La Sra. Victoria Pons exposa que la brigada ja està avisada. 
 
-PP: Demanen pel pressupost participatiu. 

 

El Sr. Batle manifesta que hi ha la partida, que s’ha de fer l’estudi i posar 
en marxa. Assenyala que hi ha coses que ja estan fetes. 

 
-PP: Morers del C/ Mestre Miralles. 

 

El Sr. Andreu Jaume expressa que la gent comenta que des de 
l’Ajuntament s’ha dit que s’hi feria una intervenció. 

El Sr. Batle manifesta que és així però que el que passa és que l’edifici 
no té final d’obres i que si es fa aquesta intervenció, els constructors no 
arreglaran les deficiències que existeixen i que es podria donar l’absurd de què 
l’empresa retiràs el comptador i que no hi hagi corrent. 

 
-PP: Efectuen el prec de que es podin els arbres de la placeta de Ca n’Orell i de 

la de Son Fango. 

 

El Sr. Batle manifesta que en aquests moments s’està podant la de Ca’n 
Borreó i que després es mirarà. 

 
-PP: Exposen problema de la sèquia, que hi ha rates a la part de les cases del 

vial. 

 

El Sr. Batle manifesta que s’ha de fer ben neta. 
 
-APSM: Sol·licita resposta per escrit a les preguntes realitzades dia 04-07-2019. 

 

El Sr. Batle manifesta que APSM demana que se contestin aquestes 
preguntes per escrit i que per escrit entrega les contestes al Sr. Juan Luís 
Rodríguez. 

 
-APSM: Expressa que no li queda clar el contracte de neteja. 
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El Sr. Batle manifesta que hi ha més edificis per fer net, com Son Llaüt i 

Sa Graduada, aquesta darrera utilitzada pel casal de joves ja que Serveis 
Ferroviaris els hi va demanar el local de l’estació i això ha suposat tenir més 
personal de neteja. 

 
-APSM: Demana si hi ha qualque acció prevista per fer nets els panells 

informatius. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que el que està bé és el de devora 
l’escola antiga però que per exemple el dels Hostals sempre té cartells de 
concerts. 

El Sr. Batle manifesta que es mirarà. 
 
-APSM: Demana què passarà amb els doblers destinats a l’obra del C/ Matança 

si no es fa. 

 

El Sr. Batle manifesta que quedarien com a estalvi. 
 
-APSM: Demana pel llum del Camí de Son Ganxo. 

 

El Sr. Batle manifesta que començaren a fallar les bateries, que tenen 
una determinada vida útil, i s’han de reposar. Diu que així com arriben les 
bateries se van col·locant. Assenyala que hi va haver robatoris i que se’n 
dugueren la placa de la farola. 

 
Per últim, el Sr. Juan Luís Rodríguez expressa, com a reflexió, lo 

preocupada que està la seva associació per la crescuda a les darreres 
eleccions d’un partit que nega els drets humans. Assenyala que vol posar 
damunt la mesa aquesta preocupació i que esperen que no vagi a més. 

 

 
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 cinc minuts de dia vint-
i-u de Novembre de dos mil denou; de totes les quals coses, com a Secretària 
de la Corporació, don fe. 
 
 
 
                                                          LA SECRETÀRIA 

Sgt: Lourdes Dols Salas. 
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