ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 19-11-2020.
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.
Sr. Matías Frau Coll.
Sra. Juana Mª Colom Coll.
Sr. Andrés Fernández Gervilla.
Sr. Juan Luís Rodríguez Recio.

REGIDORS QUE HAN JUSTIFICAT
LA SEVA ABSÈNCIA:
Sra. Mª Francisca Muñoz Pizá.

A les dependències municipals de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a
les vint hores de dia denou de novembre 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 mijançant videoconferència 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.
El Sr. Batle manifesta que el ple serà retransmès per youtube i que per
tant, demana disculpes si qualque cosa no funciona bé.
A continuació, hom passa a examinar els punts de l’ordre del dia. Cal
esmentar que la sessió comença sense l’assistència en principi del Sr. Andrés
Fernández Gervilla.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
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 anterior, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors assistents.
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2.-DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 25-11-2020 “PER
UNA MALLORCA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES”.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Margalida Bonet, regidora
d’igualtat i aquesta exposa que aquesta declaració serà penjada també a les
xarxes socials. Expressa que està contenta perquè tots els grups municipals
han fet aportacions. Assenyala que enguany hi ha tres morts dins aquest marc i
que dia 25 a les 12 hores es farà davant l’Ajuntament un minut de silenci per a
aquestes víctimes i en contra de la violència masclista.
El Sr. Andreu Jaume indica que el seu grup dóna suport a aquesta
declaració i a totes les activitats que es facin per tal d’evitar la violència
masclista.
El Sr. Juan Luís Rodríguez dóna les gràcies per haver-se inclòs les
seves aportacions.
El Sr. Batle manifesta que no pot ser d’altra forma, que amb aquest tema
han d’anar tots junts.
Posada a votació la declaració de referència, el Ple de la Corporació, per
unanimitat dels Srs. Regidors presents, l’aprova en els termes següents:
“Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2020: «Per una
Mallorca lliure de violències masclistes». Seguim reaccionant!
Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència 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 violència envers les dones.
Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses, de la
mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de
les seves parelles o exparelles.
A més de ser cada any la comunitat autònoma amb la taxa de denúncia més elevada,
seguim sent la comunitat amb més incidència de violència de gènere. A Mallorca,
enguany han estat assassinades tres dones per les seves parelles o exparelles, na
Lillemor Christina Sundberg dia 21 juliol a Palma, na Habibe Ismail Emin el 15
d’octubre a Peguera i na Remedios Cortés, dia 3 de novembre a Palma. Des de 2003 han
estat assassinades per la parella o exparella 35 dones a Mallorca.
Més de la meitat de les víctimes residien en els nostres pobles. Construir-nos com a
municipis cuidadors i protectors, ser veïnats i veïnades atents a les necessitats de les
dones del nostres poble és un compromís ineludible. Cal construir pobles feministes,
allunyats d’estructures patriarcals, perquè la millor prevenció és la igualtat.
Enguany s’ha publicat la macroenquesta que fa periòdicament la Delegació de Govern
de Violència de Gènere, en la qual es constata que la meitat de les dones de l’Estat
espanyol ha patit algun tipus de violència masclista. I quasi una tercera part de les dones
majors de 16 anys han patit violència física per part d’un home. Fer front al masclisme
que considera que pot disposar i agredir el cos de les dones, és una tasca ineludible que
tothom té en una societat democràtica.
Prop del 7 % de dones han patit violència sexual i, d’aquestes, més d’un 90 % no la
denuncia: per por, per vergonya, perquè massa sovint encara es jutgen les víctimes;
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perquè massa sovint la pregunta és com anava vestida i es carrega la responsabilitat
sobre ella i no sobre l’agressor. Una de cada tres dones a Espanya han patit violència
física, sexual o psicològica dins una relació de parella. Un 90 % de les dones que han
patit violència tenia fills i filles, víctimes d’aquesta violència. També n’hem de tenir
cura. Els infants dels nostres pobles han de créixer en entorns segurs.
Moltes d’elles han viscut més de 40 anys de maltractaments. De fet, un 20 % de les
víctimes de violència de gènere són dones grans. No podem consentir que les dones
majors dels nostres municipis visquin i suportin tota una vida de maltractament.
Moltes, per por o per desconfiança, no comuniquen la situació de violència que estan
patint, per això és imprescindible seguir treballant per eradicar la violència envers les
dones i crear les xarxes i sinèrgies socials necessàries per vèncer-la i per apropar-nos a
aquelles que la pateixen.
I això vol dir també posar el focus en l’agressor, apuntar cap el culpable i no la víctima.
Com va rompre la relació? Amb qui es relacionava? etc. Són comentaris que de vegades
sentim o llegim… seguim tolerant justificacions velades que disculpen la reacció de
l’agressor i que emmascaren el maltractament o l’agressió.
Arrel del confinament per la pandèmia provocada per la COVID-19, les dones víctimes
de violència de gènere han hagut de conviure amb el seu agressor.
Davant les violències masclistes seguim reaccionant, convidam tothom a reaccionar i en
refermam el compromís:
1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les
dones i nines i a no escatimar recursos per fer-hi front.
2. Ens comprometem a seguir treballant en el si 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 eradicar les violències envers les dones i
nines.
3. Ens comprometem a incentivar programes i tallers d’educació sexual, tant per a
infants i joves, com per a pares i mares.
4. Ens comprometem a donar suport i crear sinèrgies amb les associacions i col·lectius
de dones i col·lectius feministes del nostre entorn, per fer front a les violències
masclistes.
5. Ens comprometem a interpel·lar els homes del nostre voltant, perquè esdevinguin
còmplices en la lluita contra les violències masclistes.
6. Ens comprometem a posar atenció especial a la situació de violència que pateixen
moltes dones grans, dels nostres municipis.
7. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca
feminista i lliure de violències masclistes”.

3.-COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2019.
El Sr. Batle manifesta que durant l’exposició pública del Compte General
del Pressupost de 2019 no hi ha hagut reclamacions, per la qual cosa, ara
pertoca la seva aprovació si s’escau.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana que s’expliqui un poc aquest compte
ja que pot esser la primera vegada que qualcú vegi un ple i no ho entengui.
El Sr. Batle manifesta que està d’acord i assenyala que quan s’acaba un
any, es fa un compte general que s’envia a l’Estat. Diu que prèviament es penja
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un anunci al BOIB perquè tothom que vulgui, el pugui examinar i fer
al·legacions i si ningú en fa, s’aprova pel Ple de la Corporació. Assenyala que
és com la declaració d’hisenda que es fa cada any.
(En aquest moment de la sessió es connecta el Sr. Andrés Fernández Gervilla).
Continua dient el Sr. Batle que aquest compte ara es du a ple i el ple el
tancarà definitivament; demanant tot seguit a la Interventora municipal si vol dir
res més.
Aquesta assenyala que la finalitat d’aquesta aprovació és remetre el
Compte al Tribunal de Comptes per a la seva fiscalització.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels Srs. Regidors assistents, aprova la següent proposta:
“Transcorregut el termini d’exposició pública del Compte General del
Pressupost, corresponent a l’exercici econòmic de 2019, 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 2019 (Ajuntament de Santa Maria del Camí i Patronat Residència Cas Metge Rei)”.

4.-MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST 2020.
El Sr. Batle agraeix a la Interventora i a la Secretària municipal la feina
desenvolupada en relació a aquest expedient.
Entrant a examinar les diferents partides, el Sr. Batle manifesta que els
ingressos d’aquest expedient venen del romanent de tresoreria per a despeses
generals.
Assenyala el Sr. Batle que en relació a la primera partida, la posada de
Son Llaüt, es tracta d’una inversió que financen la Conselleria de Turisme,
l’Ajuntament i Fundatur; aquest darrer amb 300.000 € destinats a reformar una
part per posar-hi l’arxiu municipal.
En relació a la partida destinada a la inversió del C/ Arquitecte Guillem
Forteza, el Sr. Batle manifesta que en primer lloc vol demanar disculpes als
veïnats per les obres. Diu que aquest increment de la despesa obeeix a
imprevistos que han començat a sortir, com per exemple connexions particulars
de veïnats que s’han fet pel carrer i que s’han d’arreglar.
Referent a la partida destinada a la biblioteca, el Sr. Batle assenyala que
també es tracta d’imprevistos. Diu que s’hi ha posat un ascensor ja que l’escala
del fondet era molt empinada i que aquest fondet ha de tenir una sortida
d’emergència. Expressa que s’ha tractat d’una obra molt dificultosa.
En relació a la partida destinada a honoraris tècnics, també s’ha hagut
d’incrementar per a inversions fetes o que s’han de fer i no estaven
contemplats.
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El Sr. Batle manifesta que a més hi ha noves línies de subvencions que
han sortit ara, com la relativa al projecte de millora de la finca municipal de Ca
Ses Monges, de la qual també s’haurà d’abonar el projecte.
Pel que fa a la partida de l’escoleta, el Sr. Batle indica que hi ha una
factura que ha entrat a l’Ajuntament fóra de temps i que també s’haurà
d’abonar.
En relació a la partida destinada a Sa Voltadora, el Sr. Batle manifesta
que a la Comissió Informativa ja va indicar que el PSOE la vol vendre i que s’ha
arribat a un acord però que si no se compra, els doblers tornaran al romanent
de tresoreria.
En relació a les darreres partides, el Sr. Batle manifesta que s’han hagut
d’afegir aquesta setmana mateix i van destinades a substituir la furgoneta de
protecció civil i un cotxe de la policia local.
El Sr. Batle manifesta que a més, hi ha una partida de 10.000 €
destinada a dinamitzar el comerç local, a incentivar a la gent perquè compri en
els comerços locals i es farà mijançant una tarja de monedes per Nadal.
El Sr. Andreu Jaume expressa que en tot aquest tema de les
modificacions pressupostàries, el seu grup no hi ha estat mai molt partidari
encara que n’han acceptades degut a les circumstàncies. Assenyala que és
necessària la reforma de la posada de Son Llaüt per poder emprar l’edifici; la
partida destinada al C/ Arquitecte Guillem Forteza també la veuen necessària
atès que l’obra s’ha d’acabar; en relació a l’obra de la biblioteca també hi estan
d’acord així com la millora de la finca municipal de Ca Ses Monges ja que no
s’han de perdre les subvencions; en relació a la partida destinada a s’escoleta,
sempre han dit que les feines que encomana l’Ajuntament s’han de pagar. Pel
que fa a les partides destinades a substituir la furgoneta de protecció civil i un
cotxe de la policia local diu que els hi ha arribat avui i que segurament és
necessari si ho ha demanat la policia i que en relació al comerç local els hi
pareix molt necessari i s’ha de veure com se li pot ajudar.
Continua dient el Sr. Andreu Jaume que el que les costa més d’acceptar
és la compra de Sa Voltadora. Assenyala que el PP ja va defensar al seu dia fer
un conveni amb el PSOE per poder emprar-la. Expressa que el poble ja l’ha
pagada una vegada i creien que el PSOE la donaria. Exposa que creu que han
de lluitar perquè el PSOE vegi que ja és del poble i que no hi poden fer negoci.
Expressa que amb les altres partides hi estan d’acord però que amb aquesta no
i que creuen que el que s’ha de fer és mantenir el conveni signat i que el
regidor del PSOE-PSIB de l’Ajuntament hauria de parlar amb ells i convèncerlos perquè la donassin.
El Sr. Batle agraeix al Sr. Andreu Jaume que recolzi les altres partides i
que en relació a Sa Voltadora, els tècnics aconsellaren que es posàs ara a
aquest expedient de modificació i diu que no es farà res sense dur-ho a ple.
Manifesta que ara simplement es crea aquesta partida i s’hi posen els doblers
per si decideixen que s’ha de comprar però que no es farà res sense parlar
amb els partits polítics. Continua dient que és veritat que s’han fet diferents
modificacions però que s’ha de tenir en compte que ha estat un any difícil.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que s’ha anat informant d’altres
municipis i que és corrent que es facin modificacions pressupostàries.
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Assenyala que li sembla bé que es facin aquestes modificacions i que no
té res a dir de les diferents partides de l’expedient, menys de la destinada a la
compra de Sa Voltadora. Expressa que a la Comissió Informativa ja digueren
que quan es vulgui comprar s’hi oposaran i que ara si tècnicament es du tot en
un mateix paquet, s’abstendrà a la votació.
El Sr. Batle manifesta que Sa Voltadora és un tema molt delicat i molt
sentit per tots ja que representa una part important del poble. Assenyala que les
modificacions al pressupost són una cosa habitual perquè els pressuposts són
precisament això, pressuposts i tenen una gran mobilitat d’entrades i sortides;
afegint que és impossible encertar des del principi un pressupost al cent per
cent. Diu que espera que la gent que veu el plenari ho entengui.
El Sr. Andreu Jaume expressa que davant el que ha dit el Sr. Batle,
s’abstendran a la votació.
El Sr. Andrés Fernández diu que ell està d’acord amb tot però que en
relació a Sa Voltadora, mantenir el Conveni de cessió al que s’ha referit el Sr.
Andreu Jaume i fer-hi un poliesportiu que al final no serà del poble, no ho veu
clar. Assenyala que el PSOE de Madrid ha arribat a un acord per davall del
preu de mercat i que ara és el moment de solucionar aquest tema perquè sinó
passaran anys com en el vial. Indica que ell no està d’acord en haver-ho de
comprar però que no està en les mans de l’Ajuntament que el PSOE de Madrid
els hi ho doni a cost zero i que més endavant serà un problema per als nostres
fills.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que lamenta de forma molt trista les
paraules del regidor del PSOE i que fa mal a la memòria històrica. Diu que
esperava que com a regidor del PSOE hagués fet qualque moviment dins el
PSOE de les Illes Balears. Assenyala que creu lamentables les paraules del
regidor del PSOE.
El Sr. Andreu Jaume expressa que creuen que la decisió del conveni era
una bona solució i a més, el temps no ha començat a comptar. Diu que els hi
hagués agradat veure la pressió del PSOE d’aquí i que no sap si el Sr. Andrés
Fernández l’ha feta o no.
El Sr. Andrés Fernández exposa que han tengut discussions i que ho ha
lluitat però que la realitat és que això no és seu i que ha aconseguit que el preu
es baixàs i que és un tema complicat al tractar-se d’un bé del PSOE de Madrid.
El Sr. Batle manifesta que si el tema s’ha de dur endavant, es veuran
tots; que el bé no és seu però que s’ha de treure el màxim benefici per al poble
i que el preu inicial s’ha davallat moltíssim. Assenyala que al final és un benefici
per al poble i és un tema que queda aquí.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per set vots a favor, corresponents als regidors de MÉS i PSOE-PSIB i cinc
abstencions corresponents als regidors presents del PP i al regidor de ALPSM,
aprova les següents propostes:

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

“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, de conformitat amb les previsions del
TRLRHL i normativa vigent relativa a la suspensió de les regles fiscals 2020-2021,
finançades amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals resultant
de la liquidació de l’exercici anterior 2019, de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
Altes i baixes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Pressupostària
01.33600.62201
01.15320.61901
01.33210.62711
01.17100.22799
01.32310.63701
01.34200.62100
01.13200.62400
01.13500.62400
01.42200.47900

Descripció
Reforma posada Son LLaüt
Reforma C/Arquitecte Guillem Forteza POS 2019
Reforma accesibilitat Biblioteca
Honoraris projecte millora espais Ca Ses Monges
Adequació escoleta municipal i reforma desdoblament
Adquisició “La Voltadora”
Reposició cotxe “policía local”

Total
120.000 €
20.000 €
20.000 €
3.000 €
45.000 €
365.000 €
30.000 €

Reposició cotxe “protecció civil”
Promoció comerç local campanya Nadal 2020
Total

30.000 €
10.000 €
643.000 €

Altes en Concepte d’Ingressos
Descripció

Concepte

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses
generals
TOTAL INGRESSOS

870.00

643.000 €
643.000 €

El resum per capítols se relaciona als quadres següents:

Pressupost de Despeses
Despeses
CAPITOL

DENOMINACIÓ

Consignació inicial

Increment crèdits

Consignacio
definitiva

1

Despesa de personal

2.844.831,78 €

0€

2.844.831,78 €

2

Despesa corrents en
béns i serveis

2.289.112,82 €

3.000 €

2.292.112,82 €

3

Despesa financera

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4

Transferències corrents

516.378,18 €

10.000 €

526.378,18

6

Inversions reals

1.608.963,63 €

630.000 €

2.238.963,63
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7

Transferències de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9

Passius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.259.286,41 €

643.000 €

7.902.286,41

TOTAL DESPESES

Pressupost d’Ingressos
Ingressos
CAPITOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capi-tal
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Consignació inicial Increm/dism
2.373.348,33 €
141.799,00 €
1.689.164,45 €
1.924.481,82 €
50,00 €
0,00 €
1.130.442,81 €
0,00 €
643.000 €
0,00 €
0,00 €
7.259.286,41 €
643.000 €

Consignacio
definitiva
2.373.348,33 €
141.799,00 €
1.689.164,45 €
1.924.481,82 €
50,00 €
0,00 €
1.130.442,81 €
643.000 €
0,00 €
7.902.286,41

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”.

5.-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA.

DE

LA

TAXA

PER

El Sr. Batle manifesta que ja va explicar a la Comissió Informativa que
l’Ajuntament disposa d’aquest servei. Assenyala que actualment poden atendre
a seixanta usuaris però que ara ho demanen al voltant de vuitanta persones i
que es troben desbordats, per la qual cosa han optat, com a solució, per posar
aquesta taxa. Continua dient que es tracta de debatre en Ple si és adient
aquesta taxa i que s’ha de tenir en compte que la majoria d’usuaris ja la cobren
doncs el govern els hi paga uns doblers per dependència, dins els que
s’inclouen precisament aquest serveis.
El Sr. Batle explica que pensen que amb aquest pagament simbòlic les
famílies no demanaran tan sovint aquest servei i es podrà posar més gent per
dur-lo a terme. Diu que també s’ha de tenir en compte que el personal que
realitza aquest servei és personal qualificat i que si qualque familia no el
pogués pagar, l’Ajuntament se’n faria càrrec.
El Sr. Andreu Jaume exposa que sempre deien que a vegades no és el
moment de posar taxes però que han vist que la majoria de pobles tenen
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aquesta taxa i que ja s’ha explicat que hi hauria un informe dels Serveis Socials
si una família no pogués pagar la taxa.
El Sr. Batle manifesta que es farà així i que coincideix amb el Sr. Andreu
Jaume en que ara és un moment difícil però que com ha dit, assumeixen el
compromís de què si qualque família no pogués pagar, l’Ajuntament se’n faria
càrrec i que aquesta taxa suposarà un alleujament en la càrrega dels Serveis
Socials.
El Sr. Juan Luís Rodríguez diu que està totalment d’acord amb aquesta
ordenança ja que ha quedat clar el què passarà amb les famílies que no puguin
abonar la taxa i a més, que es podrà contractar més gent.
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. Acordar la ordenació i imposició de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per assistència domiciliaria, en els termes i amb la redacció que es recull a
continuació:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA
Article 1. Fonament legal
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí fent ús de les facultats reconegudes a l’art. 106
de la Llei 7/1985, 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a l’empara dels
articles 20 i 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix la taxa per la prestació del Servei
d’Ajuda a Domicili, les normes reguladores del qual es troben en la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa està constituït per la utilització del servei d’assistència
domiciliària.
Article 3. Definició del servei
1. Els serveis d’atenció domiciliària es presten en l’àmbit comunitari i tenen per
finalitat donar suport professional a les persones usuàries en les seves activitats
de la vida diària i mantenir-les en el seu entorn habitual. Aquests serveis poden
variar en la intensitat i l’extensió del suport d’acord amb les necessitats de la
persona usuària.
2. Aquests serveis es caracteritzen per la polivalència, la normalització, la
prevenció, la flexibilitat, el treball assistencial i rehabilitador, la transitorietat, la
complementació de les xarxes formals i informals de suport personal i social, i el
treball educatiu i tècnic.
3. El SAD no supleix, baix cap circumstància, la responsabilitat de la família.
D’aquesta manera es duran a terme, tan sols, aquelles tasques que prèviament
s’hagin pactat amb les persones professionals dels Serveis Socials Municipals.
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Article 4. Condicions de la persona usuària
Podran sol·licitar el SAD les persones i/o famílies que compleixen les següents
condicions:
1. S’entén per persones grans les que tenen 65 anys o més. Amb un informe
professional previ i als efectes d’ingressar a un servei d’estades diürnes o
nocturnes o en un servei residencial, és poden considerar grans persones de 55
anys o més.
2. S’entenen per persones amb discapacitat aquelles a les quals l’administració
competent ha reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% per raó
de discapacitats físiques, psíquiques i sensorials.
3. Residir al terme municipal de Santa Maria del Camí.
4. Amb caràcter prioritari, ho seran totes aquelles persones majors amb dificultats
d’autonomia personal, persones amb discapacitats que afectin la seva autonomia
personal.
5. Famílies o nuclis de convivència amb necessitat de suport psicofamiliar.
6. EL SAD podrà atendre un total de 65 beneficiaris
Excepcionalment, prèvia justificació mitjançant un informe social realitzat pel/per la
Treballador/a Social, es podran acceptar casos que no reuneixin les condicions del punts
anteriors d’aquest article.
Article 5. Sistema de cobrament de la taxa del servei
1. L’obligació del pagament de la taxa neix en el moment que s’inicia la prestació
del servei.
2. El pagament de la taxa es realitzarà en els primers deu dies del mes següent al
mes que s’hagi prestat el servei.
3. El retràs de dues mensualitats en el pagament comportarà la baixa del beneficiari
al servei. La baixa es comunicarà mitjançant notificació i es disposarà d’un
termini de 15 dies per presentar al·legacions que estimin pertinents.
4. En els casos en els que la família justifiqui ingressos reduïts, s’aplicarà la
regulació del pagament de la taxa en base al barem de regulació d’ajudes
econòmiques dels serveis socials.
5. Queden exempts de pagament aquells casos que desponguin del SAD mitjançant
valoració d’inici d’ofici.
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Article 6. Base imposable
La base imposable d’aquesta taxa la constitueix el nombre de serveis dedicats pel
treballador o treballadora familiar a l’usuari del servei.
Article 7. Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 3 €/servei.
Article 8. Supòsits de no subjecció
No estaran subjectes a la taxa, amb caràcter excepcional, aquelles persones beneficiàries
que comptin amb un informe favorable del Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, aprovada per acord de l’Ajuntament Ple, entrarà en vigor i serà
d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2021, prèvia publicació definitiva al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa”.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que considerin convenients.
TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a
l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals”.

6.-ADHESIÓ FUNCIONARIS CONVENI.
El Sr. Batle llegeix la proposta.
El Sr. Andreu Jaume expressa que és de justícia que els funcionaris
tenguin els mateixos drets que el personal laboral.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que els mateixos funcionaris ho
han decidit així, per la qual cosa no té res 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:
“L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada dia 30-01-2020, va aprovar el
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament.
En data de registre d’entrada 16-09-2020, núm. 2096, el representant dels Funcionaris
Ajuntament de Santa María del Camí
Plaça de la Vila, 1, Santa María del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337

de l’Ajuntament va sol·licitar l’adhesió dels Funcionaris a l’esmentat Conveni atès que
l’esmentat col·lectiu no disposa de cap Acord o Pacte regulador de les seves Condicions
de Treball.
Atès el que s’ha exposat, es proposa l’adopció del següent acord:
Aplicar als Funcionaris de l’Ajuntament l’articulat del Conveni Col·lectiu del Personal
Laboral en tot allò que no sigui disconforme amb la seva normativa específica”.

MOCIÓ PER URGÈNCIA: DECLARACIÓ A FAVOR DEL POBLE
SAHRAUÍ.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Juan Luís Rodríguez i aquest
expressa que es tracta d’una declaració a favor del poble sahrauí i que els hi
agradaria molt que s’aprovàs en aquest Ple.
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.
A continuació el Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que el poble sahrauí té
una situació complicada amb Marroc i aquesta declaració és un manifest de
preocupació amb la situació actual i pretén demanar als governs que actuïn
davant aquestes circumstàncies. Assenyala que també vol recordar que han
tengut nins sahrauís, per la qual cosa, apel·la a la sensibilitat de la gent. Diu
que demana que el poble sahrauí tengui el dret a sol·licitar la seva
autodeterminació.
El Sr. Andreu Jaume expressa que està completament a favor de la
moció.
El Sr. Batle manifesta que el seu grup també hi està totalment d’acord i
que ho penjaran a les xarxes socials.
Posada a votació la Moció de referència, és aprovada per unanimitat
dels Srs. Regidors presents en els termes següents:
“DECLARACIÓ
A FAVOR DEL POBLE SAHRAUÍ
Ple Ajuntament Santa Maria 19/11/2020
Aquesta passada setmana, les forces militar marroquines han desallotjat per la força un
grup de persones sahrauís que es manifestaven pacíficament a la zona de Guerguerat.
Aquest atac, que suposa la ruptura dels acords de l’alto al foc per part del Marroc, ha
derivat en la declaració de l’estat de guerra per part del poble sahrauí.
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L’atac marroquí a la zona de Guerguerat ha estat la gota que ha fet vessar el got de la
pacIència d’un poble que ha esperat pacíficament, durant més de tres dècades, el
compliment de la legalitat internacional, que des de 1965 reconeix el dret de
l’autodeterminació del poble sahrauí, i del del pla de pau de l’ONU signat pel Marroc i
els sahrauís de l’any 1991
El conflicte del Sàhara Occidental, l’antic Sàhara Espanyol, continua sense resoldre’s
trenta‐tres anys després de la firma dels Acords de Madrid, en virtud dels quals Espanya
va cedir a Marroc i a Mauritània el territori de la que havia estat la seva colònia. El
Sàhara Occidental segueix essent, al conjunt del continent africà, l’única ex‐colònia que
no ha passat per un procés de descolonització que el dugués a l’exercici de la sobirania.
El poble sahrauí viu, de 1975 ençà, en condicions dramàtiques. Una part important de
la població viu exiliada als campaments de refugiats de la inhòspita regió algeriana de
Tindouf, i depèn de l’ajuda internacional per sobreviure. Una altra part viu al territori
actualment ocupat per Marroc, que l’ha sotmès a un intens procés de colonització,
contrari a la legalitat internacional, i que explota les riqueses que en justícia corresponen
al poble sahrauí, tals com els bancs de pesca i els jaciments de fosfats de Bucraa.
Avui, la ferida del Sàhara Occidental continua sagnant. Durant tots aquests anys, la
repressió de les autoritats marroquines contra els activistes sahrauís dels territoris
ocupats ha estat constant. L’ ocupació militar del país s’ha mantingut i les més
prestigioses organitzacions de defensa dels drets humans han denunciat arrestaments,
maltractaments, desaparicions i manca de les més elementals llibertats.
Per tot això, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí expressa la seva preocupació
davant la deriva d un conflicte armat, que aboca al poble sahrauí a una lluita desigual i a
una situació de greu vulnerabilitat.
Defensa, per tant, una solució pacífica i justa, i basada en les resolucions de Nacions
Unides i en l’exercici del dret d’autodeterminació, i plenament respectuosa de la
legalitat internacional.
I, per tot el que s’ha exposat, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí demana:
 Que es garanteixin els drets humans, polítics, socials i laborals del poble sahrauí.
 A les institucions i al govern espanyol: que assumeixin la seva responsabilitat
històrica i com a potència administradora del territori i realitzin els esforços
necessaris per a que s’activi de forma definitiva tot allò previst als acords de pau
vigents entre el Regne de Marroc i la República Sahrauí, que passen per a la
realització immediata d’un referèndum d’autodeterminació i el desplegament del
pla de pau.
 A Nacions Unides, la Unió Africana i la Comunitat Internacional: que facin
complir la legalitat Internacional a l’Estat Marroquí, i que tutelin el procés de
referèndum compromès, obligant a qui ha posat tots els impediments possibles
per a l’acatament de les normes internacionals i els acords firmats.
 A les entitats solidàries amb el poble sahrauí, a les entitats i ONGs que treballen
amb el poble sahrauí, a les entitats defensores dels drets humans: que es faci
difusió de la gravetat dels fets que estan succeint, manifestar la solidaritat amb el
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poble sahrauí i a pressionar a les institucions locals i regionals a manifestar-se en
el mateix sentit”.
Tot seguit, el Sr. Juan Luís Rodríguez agraeix el recolzament del Consistori
i assenyala que són un dels primers Ajuntaments que aproven aquesta
Declaració.
El Sr. Batle manifesta que és totalment de justícia.

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

1.-COMUNICACIONS DE BATLIA.
El Sr. Batle manifesta que els Decrets dictats des de la darrera sessió
s’han enviat per correu electrònic però que si volen qualque aclariment ho
demanin i se’ls hi donarà.
La Corporació se’n dóna per assabentada.
A continuació el Sr. Andreu Jaume assenyala que ha vist que s’han obert
diferents borsins de feina i voldria saber per a què són.
El Sr. Batle manifesta que són borsins que substitueixen a altres molt
antics o que estan ja exhaurits. Diu que no hi ha cap oposició en marxa sinó
que es tracta de cobrir ràpidament llocs de treball per vacances, malalties i
d’altres.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
-PP: Demanen en quina situació es troben les oposicions de la policia local.
El Sr. Batle manifesta que va acabar el termini de presentació
d’instàncies i que ara s’ha de reunir el tribunal per determinar dates i demés.
-PP: Jardinera i brutor a la placeta de devora el PAC.
El Sr. Andreu Jaume diu que hi ha molta brutor i la gent es queixa.
El Sr. Batle manifesta que ja havien pensat llevar la jardinera, que és
veritat que és un lloc de brutor i que el jardí no ha resultat.
-PP: Demanen com està la situació de les targes per al fems de fora-vila.
El Sr. Batle manifesta que ara s’està pendent d’una nova licitació per al
servei de recollida del fems que té en marxa la Mancomunitat. Diu que amb el
nou contractista ho posaran en marxa.
La Sra. Margalida Bonet expressa que hi ha dificultats organitzatives.
Indica que per al mes d’abril tenien programades unes reunions de molta gent
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on s’havien d’explicar les condicions per a què ho entenguessin. Diu que el
dematí no hi ha temps material per donar les targes i que la pandèmia ha aturat
tot aquest procés. Expressa que és molt complicat donar les targes però que si
tenen qualque idea, que l’exposin i els ho agrairà.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que si s’ha d’allargar molt, sempre
queda la solució d’un fullet informatiu.
La Sra. Margalida Bonet diu que els interessats han de signar l’entrega.
El Sr. Batle manifesta que ho estudiaran.
-PP: Fanals fusos o espenyats al polígon de Son Llaüt.
El Sr. Andreu Jaume expressa que hi ha queixes sobre la poca llum del
polígon industrial degut a que molts fanals estan fusos o espanyats.
El Sr. Batle manifesta que també els hi ha arribat, que hi enviaran un
operari de la brigada i que estan ja comanats els LEDS.
-PP: Queixes brutor coloms vora-via de “Can Sancho”.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que ja al plenari anterior digueren que
els coloms es posen a la volada de “Can Sancho” i hi ha queixes de pares per
la brutor que fan, sobretot al començament del C/ Rector Caldentey.
El Sr. Batle manifesta que l’Ajuntament ja ho ha fet net dues vegades,
que ho tornaran a fer net i s’haurà de cercar una solució definitiva.
La Sra. Victòria Pons indica que la vora-via de l’Ajuntament té el mateix
problema.
El Sr. Batle manifesta que es va tirar lleixiu i hi va haver queixes. Diu que
no creu que la solució sigui netejar.
-PP: Senyalitzar l’asfaltat de clots.
El Sr. Andreu Jaume expressa que també al ple anterior digueren que
quan s’asfalten clots a un carrer, aquests s’haurien de senyalitzar o bé posar-hi
una tapa perquè tot d’una hi passen els cotxes i es torna a esfondrar l’asfalt,
com així ha passat al carrer Caty Salom.
El Sr. Batle manifesta que ho hauran de dir a l’empresa que fa l’asfaltat.
-PP: Pressupost festes.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que al ple anterior, una part del
pressupost de les festes va canviar de partida.
El Sr. Batle contesta que sí, que es va destinar a despeses de la COVID.
El Sr. Andreu Jaume demana a què es destinarà el sobrant de la partida.
El Sr. Batle diu que pensava dur-ho a partides destinades a l’activitat
comercial.
-PP: Festes de Nadal.
El Sr. Andreu Jaume demana com es duran a terme enguany els actes
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de les festes de Nadal.
La Sra. Victoria Pons contesta que el patge reial vendrà la setmana que
ve a parlar amb el Sr. Batle i donarà les instruccions precises. Diu que els Reis
vendran amb mascareta i no hi haurà festa a la plaça per nit vella. Assenyala
que es viurà Nadal a Santa Maria del Camí però que serà un Nadal un poc
especial.
-PP: Control aparcament regulat a la Plaça dels Hostals.
El Sr. Andreu Jaume demana si ja es fa aquest control.
El Sr. Batle contesta que es farà a partir del mes de desembre i que ja hi
haurà sancions. Expressa que s’han de comanar mes targes perquè les que hi
havia ja s’han acabat i s’ha comprovat que funciona perquè ara, almanco, se
troba aparcament.
-ALPSM: Precs.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que primer farà un parell de precs
i després plantejarà diferents preguntes.
En primer lloc diu que pregaria que la pàgina web de l’Ajuntament fos
més clara i més visible el tema de les subvencions de l’ARRU i la borsa de
feina actualitzada ja que actualment està barrejada amb altres comunicats.
Demana que sigui més fàcil trobar les coses. Continua dient que també
demanaria que en relació al Pla Reactiva del SOIB es faci difusió tot d’una que
surti.
La Sra. Candela Atienza assenyala que la pàgina web de l’Ajuntament té
unes característiques concretes i pocs recursos. Expressa que el tema de
l’ARRU està per desenvolupar i primer s’ha de parlar amb l’arquitecte. Indica
que és molt difícil donar visibilitat a tots els apartats en concret i que els temes
nous es pengen a la pàgina d’inici.
Continua dient que pel que fa al tema “reactiva” es publicaran les
subvencions però que demanaren un romanent i encara no hi ha res.
La Sra. Victoria Pons afegeix que tots aquests temes estan penjats a les
xarxes socials i que la web és de caire institucional. Assenyala que el centre
Miquel Dolç està fent una feina espectacular i es fan actualitzacions diàries.
Expressa que és impossible posar tots els temes que surten a la web de
l’Ajuntament i que per això s’empren altres mitjans.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que el que demana és que la pàgina
web tengui més visibilitat però que això és la seva opinió.
-ALPSM: Enllumenat Camí Son Ganxo.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ell també pensava fer les
preguntes que ha fet el Sr. Andreu Jaume en relació al polígon, aparcament de
la Plaça Hostals i altres, que ja s’han contestat; demanant tot seguit com es
troba el tema de l’enllumenat del Camí de Son Ganxo.
El Sr. Batle manifesta que ja han arribat les bateries.
Ajuntament de Santa María del Camí
Plaça de la Vila, 1, Santa María del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337

-ALPSM: Orientador inserció laboral joves.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si existeix aquesta figura a
l’Ajuntament.
La Sra. Victoria Pons exposa que sí, que al centre universitari hi ha una
voluntària i un universitari i dos més al casal de joves i que ara tot es fa de
manera virtual. Diu que hi ha un correu electrònic, que els interessats poden
entrar al facebook i hi trobaran tota la informació.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que aquest és un tema molt
important per als joves.
-ALPSM: Brutícia del poble.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si l’equip de govern és conscient de
la degradació de la brutícia del poble els darrers dos mesos.
El Sr. Batle contesta que no li ha arribat res en aquest sentit i que s’ha
contractat més gent. Assenyala que hi ha dues persones de la brigada que
porten bufadors sobretot per la caiguda de fulles dels arbres en aquest temps
però que no li ha arribat cap queixa ni comentari i que no obstant, prenen nota.
-ALPSM: Mercat.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que creu que en aquests moments
el mercat dominical té una dimensió perfecta i demana si hi ha possibilitats de
peatonizar el carrer Llarg des de la carretera els diumenges.
El Sr. Batle contesta que es pot tornar estudiar.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana també si està encarregada la
barrera.
El Sr. Batle manifesta que aquest tema va quedar aturat degut a la
pandèmia.
La Sra. Candela Atienza afegeix que sembla que hi havia problemes per
temes d’emergència, segons els hi va dir la policia local.
El Sr. Batle manifesta que el tema es pot tornar estudiar.
-ALPSM: Reflexió pla habitatge joves i persones amb problemes.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que s’hauria de fer una reflexió
sobre la possibilitat de posar en marxa un pla de suport a l'habitatge de joves i
famílies en precarietat del municipi mitjançant mesures i incentius que fessin
sortir al mercat pisos buits. Assenyala que ho posa damunt la taula i que és un
paquet conjunt de feina, habitatge per als joves i famílies amb precarietat
econòmica.
El Sr. Batle manifesta que es pot mirar i fer aportacions entre tots. Diu
que en relació a aquest tema no tenen competència i molt poc marge de
maniobra. Assenyala que degut a la proximitat amb Palma, els preus són
exorbitants i que amb la crisi econòmica que arribarà, encara serà més greu el
tema de l’habitatge.
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-ALPSM: Taxes ocupació via pública.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que va demanar informació sobre
aquestes taxes, que se li va donar i que en conseqüència vol posar de relleu la
seva preocupació perquè creu que hi ha establiments que no han reduït ni un
metre quadrat d’ocupació durant aquesta pandèmia malgrat que altres sí ho
han fet i creu que l’Ajuntament hauria de vigilar que es complís la normativa.

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per
finalitzat i aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores quaranta-cinc minuts
de dia denou de novembre de dos mil vint; de totes les quals coses, com a
Secretària de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA
Sgt: Lourdes Dols Salas.
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