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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 30-01-2020. 
 
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 de dia trenta de Gener de dos mil 
vint, 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 els punts de l’ordre del dia. 
 
 
1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 21-11-2019. 
 
El Sr. Batle demana si qualcú té res a dir d’aquesta acta. 
Ningú pren la paraula; per la qual cosa, posada a votació l’acta de la 

sessió de dia 21-11-2019, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors 
assistents. 

El Sr. Juan L. Rodríguez demana aclariment sobre una pregunta que va 
formular en aquell Ple, donant-se-li per part de la Secretària. 

 
 
2.-PADRÓ HABITANTS A 01-01-2019. 
 
El Sr. Batle llegeix les propostes. 
El Sr. Andreu Jaume assenyala que no tenen rés a dir. 
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Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes: 
 
“Atès que de la Delegació Provincial de les Illes Balears de l’Institut Nacional 

d’Estadística es va rebre en data de registre d’entrada 28-11-2019, nº 3208, la 

formalització de les actuacions realitzades per a l’aprovació de la revisió del Padró 

Municipal a 01-01-2019; 

 

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

reguladora de les Bases de Règim Local; 

 

El Ple de la Corporació acorda:  

 

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

a dia 01-01-2019, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, i amb un resultat, 

referit a la data indicada, de 7.375 habitants. 

 

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

d’Estadística”. 

 

 

 3.-CONVENI PERSONAL LABORAL. 
 
 El Sr. Batle manifesta que es tracta d’un conveni que ha estat llargament 
debatut amb els treballadors laborals i els sindicats durant dos anys. 
 El Sr. Andreu Jaume demana si està signat. 
 El Sr. Batle contesta que està acordat però no signat i que això s’ha de 
modificar al texte del conveni, en concret l’article quatre, que està mal redactat. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que ja era hora després de tants d’anys i 
servirà per donar seguretat i estabilitat als treballadors. 
 El Sr. Juan L. Rodríguez exposa que si està decidit pels treballadors, ja 
va bé i que han tengut poc temps per analitzar-lo ja que se’ls hi va donar fa una 
setmana. 
 El Sr. Batle diu que vol manifestar la seva gratitud al sindicat ja que ha 
col·laborat en tot momento i ha sabut entendre les necessitats de l’Ajuntament, 
resultant un acord satisfactori per a totes les parts. 
 

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 el Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament tal com 

consta al respectiu expedient. 

 

 2.-Derogar el Conveni Col·lectiu existent fins al dia d’avui. 
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3.-Sol·licitar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral el registre, dipòsit i 

publicació del present Conveni Col·lectiu, d’acord amb l’art. 90.2 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut 

dels Treballadors”. 

 

 

4.-AUTORITZACIÓ PER A L’ATIB DAVANT PREFECTURA DE 
TRÀNSIT. 
 
El Sr. Batle llegeix les propostes i manifesta que d’aquesta manera es 

facilitarà la feina. 
El Sr. Andreu Jaume expressa que li sembla coherent ja que han cedit la 

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

per unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes: 
 
“Atès que l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) desenvolupa les 

funcions de gestió recaptatòria de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 

d’aquest municipi; 

 

 Atès que, als efectes de què l’ATIB pugui desenvolupar aquestes funcions, és 

necessari que se l’autoritzi perquè pugui accedir als fitxers de dades MOVE-PADRÓ; 

 

 El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí aprova la següent proposta: 

 

 Autoritzar a la Direcció General de Trànsit –Prefectura Provincial de Trànsit en 

Illes Balears- a què les dades necessàries per a la gestió de l’Impost de Vehicles de 

Tracció Mecànica que hauria de rebre aquest Ajuntament per exercir la competència de 

gestió de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, atès que té una encomana de gestió 

a favor de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) es facin arribar les 

esmentades dades en lloc d’aquest Ajuntament directament a l’ATIB”. 

 

 

 5.-ACTUALITZACIÓ PLA MUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES. 
 
 El Sr. Batle llegeix la proposta tot manifestant que ja fa estona que 
aquest pla està en marxa i ara es du a ple la seva darrera actualització. 
 El Sr. Andreu Jaume demana si també hi ha actualització de les accions 
que poden fer, contestant-li el Sr. Batle que sí. 
 El Sr. Juan L. Rodríguez expressa que ha tengut poc temps per estudiar-
lo i compartir-ho amb gent experta, demanant si es podria introduir que es farà 
una memòria anual de l’aportació del municipi. 
 El Sr. Batle manifesta que la segona part li sembla bé i que en relació al 
temps, miraran de millorar-ho però que hi ha gent experta, un equip 
multidisciplinar al darrere i és complexe. 
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 La Sra. Magdalena Crespí expressa que al darrer Consell Escolar 
Municipal ja va sortir aquest tema i és urgent aprovar-ho perquè els centres 
escolars hi han de fer feina. 
 El Sr. Batle manifesta que tots els centres escolars s’hi han implicat molt. 
Assenyala que a la página vint-i-set s’hi ha afegit que hi hagi també un 
representant de cada club esportiu. 
 

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

“Aprovar l’actualització del Pla Municipal de Drogodependències, que es dóna 

per reproduït, tal com consta al respectiu expedient”. 
 

       

 PUNT URGÈNCIA 
 

CONVOCATÒRIA I BASES SUBVENCIONS 2020. 
 

El Sr. Batle manifesta que una vegada aprovat el Pressupost de 2020, es 
tracta de posar en marxa les subvencions i a aquests efectes s’ha fet una 
normativa per a les entitats sense ànim de lucre. 

 
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 al·ludeix al contingut de les propostes. Assenyala que 

s’inclou des de dia 01 de febrer a 31 de gener i que és necessari que entre tots 
se’n recordin de què quan es du el pressupost a aprovació també s’hi ha de dur 
la normativa de subvencions. 

El Sr. Andreu Jaume indica que és més que necessari. 
El Sr. Batle manifesta que convocaran les associacions i els hi explicaran 

com anirà el tema cada any. 
 
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 inicialment les Bases i la Convocatòria de subvencions ordinàries a 

entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020, que es donen per reproduïdes, tal com 

consten 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,  
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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 Convocatòria i Bases 

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 Convocatòria i 

Bases 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.-Condicionar els acords precedents a l’entrada en vigor del Pressupost de 2020”. 

 

 

 (En aquests moments, abandona la sessió la Sra. Magdalena Crespí 
Simón). 
 
 
           

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 pels fanals del Camí de Son Ganxo. 

 

El Sr. Batle manifesta que com ja va dir a un altre ple, hi va haver 
robatoris, fallades de llum i de la durada de les bateries. Assenyala que aquest 
model de fanals s’està posant a nivell de tot l’Estat i han hagut d’esperar. 

 
-PP: Es demana pel pàrquing de Ca n’Andria. 

 

El Sr. Batle contesta que estan pendents de què el ferrer faci un 
tancament. 
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-PP: Es demana si s’ha fet la recepció de les obres del pàrquing de s’estació ja 

que no hi ha llum. 

 

El Sr. Batle manifesta que aquestes obres no les ha contractades 
l’Ajuntament i que s’està a l’espera de què GESA connecti. 

 
-PP: Es demana pel tema dels fems de fora-vila. 

 

El Sr. Batle contesta que el mòdem encara no està arreglat. 
La Sra. Margalida Bonet expressa que Telefònica encara no ha fet la 

instal·lació. 
 
-PP: Es demana com a prec si dins el grup de watssap de l’Ajuntament es podria 

enviar a la gent apuntada les convocatòries de feina. 

 

El Sr. Batle manifesta que sí, que s’ampliarà la informació. 
 
-PP: Es demana si està prevista qualque actuació al Camí de Ca’n Franco on 

l’aigua queda embassada al camí de sa caseta. 

 

El Sr. Batle manifesta que això és competència del departament de 
carreteres del Consell de Mallorca i que s’està pendent de què un veïnat 
autoritzi a que es faci un clot amb pedres perquè es filtri l’aigua; que s’està 
negociant. 

 
-PP: S’exposa que hi ha problemes de circulació al C/ Jordi Canyelles i al C/ 

Batle Simonet ja que són de doble sentit i s’aparca a cada costat. 

 

El Sr. Batle manifesta que demanaran un informe a la policia. 
 
-PP: S’exposa que al C/ Antoni Vich per sortir a la carretera hi ha cotxos 

aparcats fins a la vorera i tapen la visió, demanant que es posi un mirall. 

 

El Sr. Batle manifesta que hi està d’acord. 
 
-PP: Es demana si hi ha una granja-escola al Camí de Coanegra i si han demanat 

permís. 

 

El Sr. Batle contesta que no i que sembla que es tracta d’una mare que 
guarda al·lots. 

La Sra. Victoria Pons assenyala que es tracta d’una mare de dia i que 
pot guardar fins a vuit al·lots. 

 
-PP: Es demana com s’elimina l’oli dels restaurants. 
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La Sra. Margalida Bonet expressa que el que toca és que contractin 

gestors autoritzats. 
El Sr. Andreu Jaume assenyala que no estaria de més fer un recordatori. 
La Sra. Margalida Bonet diu que es pot fer una campanya informativa 

amb l’educadora ambiental. 
 
-PP: Es demana com a prec que quan hi hagi un acte oficial se’ls hi remeti un e-

mail per informar-los. 

 

El Sr. Batle manifesta la seva conformitat. 
 
-PP: Es demana per les places de policia. 

 

El Sr. Batle manifesta que s’han de publicar al BOE. 
El Sr. Rafel Mesquida demana si ja s’hi han enviat. 
El Sr. Batle contesta que sí. 
 
-APSM: S’exposa que al ple del mes de novembre es va dir que s’havia robat un 

mòdem, demanant si aquest tema continua pendent. 

 

El Sr. Batle contesta que sí. 
 
-APSM: S’exposa que en relació als pressuposts participatius el Batle va dir que 

hi havia coses que ja s’havien fet, demanant si és així. 

 

El Sr. Batle contesta que sí, que hi ha coses ja fetes per l’Ajuntament. 
 
-APSM: S’exposa que al ple del mes de novembre el PP va demanar que es 

podassin els arbres de la placeta de Ca n’Orell i de la de Son Fango, demanant si ja s’ha 

fet. 

 

El Sr. Batle manifesta que falta Ca n’Orell. 
 
-APSM: Es demana si s’han fetes netes les sèquies per evitar la proliferació de 

rates. 

 

El Sr. Batle contesta que s’ha netejat una petita part. 
 
-APSM: Es demana si s’han fet nets els panells informatius com així demanaren 

a un ple anterior. 

 

El Sr. Batle contesta que no. 
 
-APSM: Es demana si el que s’ha comentat del Camí de Son Ganxo és el tema 

de les faroles que es va dir a un ple anterior. 
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El Sr. Batle contesta que sí. 
 
-APSM: Expressa que presentaren cinc coses a la Comissió Informativa i se’ls 

va dir que ho havien de presentar com a precs. 

 

El Sr. Batle manifesta que sí. 
El Sr. Juan L. Rodríguez expressa que així doncs, efectua aquests precs 

a continuació. 
 
-APSM: Que el mercat dominical a partir del pròxim 1 de març es prohibeixin 

l’ús de bosses de plàstic per part dels placers, per a donar compliment a la moció 

aprovada per unanimitat el mes de setembre sobre la declaració d’emergència climàtica. 

 

El Sr. Batle manifesta que estan d’acord amb aquests precs però que 
discrepen en què es posin aquestes dates taxatives. Assenyala que en relació 
a aquest prec, la regidora delegada ha encarregat uns fulls informatius i posar 
una data suposa una greuge cap el Ple perquè de no complir-se la data fixada, 
estarien vulnerant un acord de Ple. 
 El Sr. Rafel Mesquida expressa que li sembla bé el prec però que també 
s’ha de donar un temps als placers per a aquest canvi tan radical. 
 El Sr. Batle diu que tots están d’acord amb aquesta filosofía però que ha 
de ser efectiva. 
 
 -APSM: Que a partir del pròxim diumenge 9 de febrer, el carrer Llarg sigui 

exclusivament per als vianants els diumenges, mentres es realitza el pla definitiu de 

mobilitat. 

 

 El Sr. Batle manifesta que està d’acord però que no posi data. 
 

-APSM: Que durant el mes vinent de febrer es torni a senyalitzar de manera 

correcta el camí segur a l’escola. 

 

El Sr. Juan L. Rodríguez expressa que va pasar al Batle la documentació 
relativa a com es fa a altres pobles. 

El Sr. Batle manifesta que si les condicions meteorològiques ho 
permeten, es farà. 
 

-APSM: Que en termini d’un mes es pengin en la pàgina web de l’Ajuntament 

els comptes anuals dels exercicis 2016, 2017 i 2018. 

 

La Sra. Candela Atienza assenyala que ho està mirant amb la 
Interventora. La Sra. Interventora expressa que tota aquesta informació està 
enviada als llocs que assenyala la normativa i que l’Estat et dóna els formats 
per passar-ho. 

El Sr. Batle manifesta que no es pot penjar tal qual i que el format ha de 
ser diferent. 
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-APSM: Que l’Ajuntament de Santa Maria llogui l’espai publicitari que es troba 

a l’entrada del poble, per a evitar que segueixi ocupat per publicitat que incita al joc i 

que es troba en el camí a la zona escolar. 

 

El Sr. Batle manifesta que miraran la forma de poder fer-ho. 
La Sra. Candela Atienza expressa que no és tan fácil com sembla. 

 

-APSM: L’Ajuntament de Santa Maria abans del pròxim ple municipal posarà en 

funcionament les mesures necessàries perquè es compleixin les ordenances municipals 

d’ocupació de la via pública i l’ordenança municipal de mercat: 

 

Article 6.2.-L’espai de la plaça susceptible d’utilització per a les terrasses, respectant les 

condicions generals dalt expressades, en cap cas excedirà del 40% de la superficie 

vianant total i es distribuirà entre tots els sol·licitants en funció del seu nombre i dels 

vetlladors sol·licitats, en consideració conjunta. 

 

Article 26.-Els venedors estan obligats a cumplir les normes de la policia urbana, no 

causar molèsties al veïnat, i han de mantenir net el recinte del mercat. No poden llençar-

hi o deixar-hi papers abandonats, caixes, embalatges o d’altres deixalles. 

 

 El Sr. Juan L. Rodríguez expressa que troben que no es fa el suficient 
esforç en complir les ordenances municipals i que és preocupant que després 
de tants d’anys no es compleixin. 
 El Sr. Batle manifesta que aquesta ordenança de mercat s’ha de 
modificar. 
 El Sr. Juan L. Rodríguez assenyala que a ell li fan reciclar i als placers 
no. Diu que els placers també han de reciclar. 
 El Sr. Batle manifesta que l’ordenança del mercat municipal no parla de 
reciclar i que aquest punt li manca. Expressa que tothom ho ha de fer però que 
s’ha de regular, que hi està d’acord però que s’ha de fer poc a poc. 
 La Sra. Candela Atienza indica que ja hi ha hagut reunions amb la policia 
per parlar d’aquest tema. 
 La Sra. Margalida Bonet assenyala que els educadors ambientals ja han 
informat als placers. 
 La Sra. Candela Atienza expressa que a la web està penjat el reglament 
del mercat municipal i que faran un recordatori de determinats articles. 
 El Sr. Juan L. Rodríguez es refereix també al tema de les bosses 
vermelles. 
 La Sra. Candela Atienza expressa que els placers també ho saben. 
 El Sr. Batle manifesta que és un punt costós canviar tota aquesta 
dinàmica. 
 La Sra. Candela Atienza assenyala que duen mesos fent feina en aquest 
assumpte i que no és gens senzill. 
 
 
 



 

  

Ajuntament de Santa María del Camí 

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

 
 
 

 
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per 

acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-dues hores de dia trenta de Gener 
de dos mil vint; de totes les quals coses, com a Secretària de la Corporació, 
don fe. 
 
 
 
                                                          LA SECRETÀRIA 

Sgt: Lourdes Dols Salas. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


