ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 28-01-2021.
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 Santa Maria del Camí, Illes Balears, a
les vint hores trenta-cinc minuts de dia vint-i-vuit de gener de dos mil vint-i-u, 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 aquest Ple s’ha endarrerit per poder estudiar
bé el pressupost d’enguany i dijous que ve es farà un ple extraordinari
precisament per a aquest tema.
A continuació, hom passa a examinar els punts de l’ordre del dia.

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.

2.-ORDENANÇA MUNICIPAL ÚS TARGETES ACCÉS CENTRE
APORTACIÓ SA VOLTADORA.
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El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Margalida Bonet, regidora de Medi
Ambient i aquesta expressa que es tracta d’una ordenança que regula l’ús de
les targetes per a que els veïnats de fora-vila puguin accedir al centre
d’aportació de Sa Voltadora. Diu que es volia fer una reunió per informar als
veïnats però que no s’ha pogut fer degut a la pandèmia. Exposa que està
preparant un petits vídeos per explicar-ho a la gent però que per a això hi ha
d’haver una normativa que reguli com es farà aquest accés.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que estan contents de que es posi ja en
marxa i que era una necessitat dels veïnats de fora-vila. Demana si l’apertura
serà automàtica.
La Sra. Margalida Bonet contesta que sí i que va amb unes targetes
magnètiques d’ús exclusiu per als veïnats de fora-vila.
El Sr. Andreu Jaume demana si canviaran els horaris del punt verd de
Son Llaüt.
La Sra. Margalida Bonet contesta que no i que els dos punts tendran el
mateix horari.
El Sr. Andreu Jaume demana si en horari habitual hi podrà anar tothom.
La Sra. Margalida Bonet contesta que sí.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana quan podrà la gent tenir les targetes.
La Sra. Margalida Bonet li diu que les tendran quan l’aprovació de
l’ordenança sigui definitiva i es tengui suport jurídic. Expressa que tota la part
tècnica ja està preparada.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que espera que s’acompleixin les
sancions que es puguin posar perquè a vegades no s’acompleixen.
La Sra. Margalida Bonet contesta que en matèria de medi ambient es
posen moltes sancions i que en aquest tema també hi estarà al damunt.
El Sr. Batle manifesta que les targes tendran el nom dels veïnats i se
n’haurà de fer un bon ús. Diu que es tracta d’un servei nou, a fora-vila.
Continua dient que quan estigui tancat es podrà emprar la targeta però només
a Sa Voltadora.
La Sra. Margalida Bonet expressa que no s’hi podrà dur res que no es
trauria al porta porta diari.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels Srs. Regidors, aprova les següents propostes:
“1.-Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la targeta
d’accés a l’àrea d’aportació de Sa Voltadora, que es dóna per reproduïda, tal com consta a
l’expedient respectiu.
2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de
conformitat amb l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir
del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les
persones legítimament interessats puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions,
objeccions i observacions que considerin pertinents.
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3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el
termini indicat, entendre que queda definitivament aprovada aquesta Ordenança en funció
del previst a l’art. 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, entrant en vigor un cop publicada íntegrament sobre el B.O.I.B i
transcorregut el termini previst a l'art. 113 de l’esmentada Llei, i regint mentres no es
modifiqui o derogui expressament.
4.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquesta ordenança a la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, al
Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les Illes Balears, als efectes prevists a
l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears”.

3.-MODIFICACIÓ
DOCUMENTS.

ORDENANÇA

FISCAL

TAXA

EXPEDICIÓ

El Sr. Batle manifesta que la modificació d’aquesta taxa no té cap afany
recaptatori i que l’increment és ínfim. Assenyala que es tracta d’una ordenança
molt antiga i que sols s’ha arrodonit. Diu que no és un augment sustancial.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ell ja va dir que per ventura ara no és el
moment d’augmentar taxes i a lo millor convendria deixar el tema per al moment.
El Sr. Batle manifesta que si qualque persona no pot pagar, els Serveis
Socials ho miraran i faran l’informe corresponent. Assenyala que tot s’ha encarit i
que hi havia una baixada d’ingressos molt grossa i que aquest augment és molt
petit.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que ell hi està d’acord i que tota la
ciutadania sap que tot ha pujat, per la qual cosa, s’ha d’acceptar que les taxes
publiques també pugin.
El Sr. Andreu Jaume expressa que és veritat que no es tracta d’un
augment gros i que el servei s’ha de mantenir.
El Sr. Batle posa de relleu l’exemple dels certificats de l’arquitecte, que hi
ha de dedicar un parell d’hores i que això té un valor.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, per
vuit vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PSOE-PSIB I ALPSM i cinc
vots en contra, corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
expedició documents, pel que fa a l’art. 7è en els termes que consta en l’expedient i amb
la redacció que es recull a continuació:
« Article 7è. Tarifa.
La tarifa a la qual es refereix l’art. 6è s’estructura en els següents epígrafs:
Epígraf 1r. EXPEDIENTS GOVERNATIUS.
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1.-Per cada sol·licitud d’obra................................................

5,00 €

2.-Per cada sol·licitud d’activitat.......................................... 5,00 €
3.-Altes, baixes i rectificació del padró municipal d’habitants

5,00 €

4.- Justificació de recepció de sol·licitud de qualsevol
classe o document substitutiu, per cada una..........................

5,00 €

5.- Expedició targes serveis municipals................................

10,00 €

Epígraf 2n. CEMENTERI.
1.-Per cada sol·licitud de llicència d’embelliment
de sepultura o traspàs de concessió........................................

5,00 €

2.-Per cada llicència d’embelliment de sepultura..................

5,00 €

3.-Per cada títol de concessió o traspàs drets
funeraris sobre sepultures.......................................................

10,00 €

Epígraf 3r. CERTIFICACIONS.
1.-Per cada certificació expedida per Secretaria
o Batlia sobre documents, dades o informes
assumptes municipals.............................................................

100,00 €

2.-Per cada certificació d’informe emès pel
tècnic municipal (antigüetat) ..........................................0,8% sobre el valor d’edificació
i un import mínim de 300,00 €
3.- Per cada certificació d’informe emès pel
tècnic municipal (final d’obra) ...........................................

250,00 €

4.-Certificats residència per viatjar ..................................... 1,00 €
5.- Per cada compulsa Secretaria a instància de part...........

10,00 €

6.-Certificat empadronament................................................

5,00 €

7.- Per atorgament de targeta per a l’ús i la tinença d’armes
de categoria 4ª.........................................................................

25,00 €

Exemptes: Les certificacions per a efectes de Seguretat Social, Militars i les interessades
directament per autoritats civils i judicials.
Bonificacions: 100% sobre tarifa certificats residencia per viatjar (epígraf 3r. punt 4)
Epígraf 4t. CONCESSIONS, LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS.
1.-Llicències urbanístiques o pròrrogues, sobre
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taxa municipal....................................................................... 1% sobre taxa municipal
mínim 10,00€
2.-Per cada cartell concessió llicència..................................

20,00 €

3.-Obertura d’establiments, sobre taxa municipal................. 1% sobre taxa municipal
mínim 10,00€
4.-Per qualsevol altra classe de llicència o autorització
no ressenyat........................................................................

10’00 €

Epígraf 5è. FOTOCÒPIES.
1.-Per cada fotocòpia expedida per a
informació dels interessats.................................................

0,50 €

Epígraf 6è. CONTRACTACIÓ.
1.-Proposicions o pliques per optar a subhastes, concursos
i altres procediments de contractació................................

10,00 €

2.-Bastanteig de poders que han de surtir efecte a les
dependències municipals...................................................

50,00 €

3.-Adjudicacions de subhastes, concursos i qualsevol
altre procediment d’adjudicació de contractes, sobre
la rematada el ....................................................................

0,1%

Epígraf 7è. TRASPASSOS PROPIETATS O CONCESSIONS.
1.-Per cada traspàs o altes finques rústiques o urbanes........

10,00 €

2.-Per cada traspàs llicència auto-turisme classe B..............

10,00 €

Epígraf 8è. EXPEDIENTS URBANÍSTICS.
1.-Tramitació d’expedients activitats classificades................

50,00 €

2.-Tramitació expedients traspàs activitats.............................

50,00 €

3.-Actes recepció obres.........................................................

100,00 €

4.-Tramitació plans parcials, programes d’actuació
urbanística, projectes d’urbanització, plans especials,
estudis de detall i qualsevol altre instrument urbanístic ......

200,00 €
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Epígraf 9è. CÒPIES AUTORITZADES D’INFORMES TÈCNICS I CROQUIS
D’ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ ALS INTERESSATS, A LES COMPANYIES O
ENTITATS ASSEGURADORES I D’ALTRES.
(Els reportatges fotogràfics es subministren còpies en document de Word)
1. Informes d’actuacions.................................................................

35,00 €

2. Informe d’actuacions, amb reportatge fotogràfic........................

70,00 €

3. Informes per accident de trànsit..................................................

50,00 €

4. Còpia de reportatge fotogràfic o croquis accident......................

40,00 €

5. Informe complet (informe, croquis i reportatge fotogràfic).......

150,00 €

Epígraf 10è. PROVES SELECTIVES.
1. Per cada inscripció a les proves selectives de personal convocades per
l’Ajuntament i Patronat de la Residència Cas Metge Rei.........
10,00 €
Epígraf 11è. INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA
1. Suport informàtic,
Per cada informació en suport informàtic o trames per e-mail, per cada
MB sense comprimir l’arxiu i en els formats DXF-DWG. Es computarà
com a mínim un MB............... .....................................
10,00 €
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”.

4.-ADHESIÓ CONTRACTE FELIB SUBMINISTRAMENT ENERGIA
ELÈCTRICA.
El Sr. Batle manifesta que l’any 2019 la Felib va fer una central de
compres i molts d’Ajuntaments es varen adherir a aquest contracte i han
aconseguit devallar un 30% el pagament a les elèctriques. Diu que això
suposaria un avantatge en la facturació a l’Ajuntament i per tant, una millora per
a les arques publiques.
El Sr. Andreu Jaume demana si és un 30% manco.
El Sr. Batle contesta que sí i que és un gran estalvi.
El Sr. Andreu Jaume expressa que tot el que suposi abaratament de
costs sense minva del servei s’ha de dur endavant.
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El Sr. Batle manifesta que a mes, sempre tendrien el suport de la Felib.
El Sr. Andreu Jaume demana què va pasar amb els talls d’electricitat de
l’altre dia.
El Sr. Batle contesta que a tots els comptadors nous els hi arribava la
corrent però el mateix comptador la tallava, no l’ha deixava passar. Assenyala
que va passar també a altres bandes i que són els comptadors nous.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que li sembla bé i que totes les
centrals de compra tenen el seu suport.
El Sr. Batle manifesta que coincideix.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels Srs. Regidors, aprova les següents propostes:
“ACORD DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ D’ADHESIÓ AL
CONTRACTE DERIVAT 1/2020 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE LES
ILLES BALEARS ADJUDICAT PER LA FELIB A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA,
SAU (EXP. 1/2018).
Antecedents.1.- La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, (FELIB), va aprovar en la sessió del seu
Consell Executiu, de data 31 de gener de 2019, prèvia tramitació del corresponent procediment
a tal efecte, i de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques publicats al perfil de contractant de l’entitat i a la plataforma de
contractes de l’Estat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de les Illes Balears, d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades per lots:
1) GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. : Lots 1, 2 i 3.
2) ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
3) IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
Es va procedir a la formalització efectiva del citat Acord marc amb les empreses adjudicatàries,
en data 1 de març de 2019.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars publicat a la plataforma de
contractes del sector públic, la FELIB va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la
sessió del seu Consell Executiu de 12 de novembre de 2020, els LOTS 1, 2 i 3 del segon
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta
electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que
es relaciona a la part resolutiva del present acord.
3.- En data de 28 de desembre de 2020, es va formalitzar, entre la FELIB i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
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licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior, i que té una
vigència de 12 mesos.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques publicats al
perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de les Illes Balears.
Segon.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en especial la regulació
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i respecte al
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Tercer.- Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les illes Balears i resta de disposicions vigents en
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats
locals.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Santa Maria del Camí s’adhereixi al contracte derivat de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de les Illes Balears, per
un termini de dotze mesos, des de la formalització de contracte derivat, d’acord amb el següent
detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot Baixa Tensió
BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1
Baixa tensió BT1

Lot Baixa Tensió

Sublot
BT1.1 (2.0A)
BT1.2 (2.0DHA)
BT1.2 (2.0DHA)
BT1.3 (2.0DHS)
BT1.3 (2.0DHS)
BT1.3 (2.0DHS)
BT1.4 (2.1A)
BT1.5 (2.1DHA)
BT1.5 (2.1DHA)
BT1.6 (2.1DHS)
BT1.6 (2.1DHS)
BT1.6 (2.1DHS)

Sublot

Període
P1
P1
P2
P1
P2
P3
P1
P1
P2
P1
P2
P3

Tarifa (€/Kwh)
0,111197
0,130662
0,059561
0,131193
0,066375
0,051899
0,124397
0,143092
0,070647
0,143624
0,081156
0,056313

Període

Tarifa (€/Kwh)
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BT2
Baixa tensió BT2
Baixa tensió BT2
Baixa tensió BT2
Lot Mitja Tensió
MT1
Mitja tensió MT1
Mitja tensió MT1
Mitja tensió MT1
Mitja tensió MT1
Mitja tensió MT1
Mitja tensió MT1
Mitja tensió MT1
Mitja tensió MT1
Mitja tensió MT1

BT2.1 (3.0A)
BT2.1 (3.0A)
BT2.1 (3.0A)

P1
P2
P3

Sublot
MT1.1 (3.1A)
MT1 .1 (3.1A)
MT1 .1 (3.1A)
MT1 .2 (6.1A)
MT1 .2 (6.1A)
MT1 .2 (6.1A)
MT1 .2 (6.1A)
MT1 .2 (6.1A)
MT1 .2 (6.1A)

0,089518
0,077680
0,058599
Període

P1
P2
P3
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Tarifa (€/Kwh)
0,081202
0,075523
0,058004
0,088907
0,079400
0,077521
0,070100
0,066251
0,053988

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu el Plec de clàusules
administratives particulars de la licitació duta a terme per part de la central de contractació de
la FELIB.
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (C/Sant Joan de
Deu,1, 2ª, 07007, Palma), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Juntament amb això, posar-se contacte amb el gestor d'Endesa Energia SAU amb el que aquesta
entitat local te el seu contacte habitual. En cas de no conèixer-ho o de tenir dificultats per
comunicar-se amb ell, contactar amb el gestor del contracte:
Sr. J L M N
Telèfon fix: 971-1.7.8
Telèfon mòbil: 6…..
Correu electrònic: -------Tercer.- Comunicar aquest acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears per correu
electrònic felib@felib.es o per correu postal al carrer General Riera, 111, 07010, Palma”.

5.-MOCIÓ MÉS: NOU SISTEMA TARIFARI TIB.
El Sr. Batle manifesta que l’associació d’usuaris del tren els hi ha fet
arribar un escrit en el que exposen el seu malestar pel nou sistema tarifari,
llegint a continuación l’escrit. Expressa que amb la pandèmia, és evident que
s’haurien de posar mes vagons o ampliar els trajectes.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que està d’acord i que creu que la
Conselleria de Mobilitat ha donat molt poca informació i que les pujades no
ajuden a emprar el transport públic. Exposa que també està d’acord en que
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s’ampliin els trajectes ja que els usuaris van acaramullats.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ell també està d’acord amb tot
el que s’ha dit i que vol reconèixer la feina que fa aquesta associació. Continua
dient que vol posar de manifest la contradicció que hi ha en relació al tema de
la protecció. Assenyala que se’ls demana que siguin responsables, que hi hagi
distància entre les persones i que quan es tracta d’administracions, no ho fan.
El Sr. Batle manifesta que tenen molt clar que el transport públic ha de
funcionar i a més, amb la saturació de vehicles que hi ha a les illes.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels Srs. Regidors, aprova la moció de referència, amb el
següent tenor literal:
“MOCIÓ DAVANT DEL NOU SISTEMA TARIFARI TIB
El passat 1 de gener entrà en funcionament el nou sistema tarifari i de targeta moneder
per el transport públic, impulsat per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
Just
abans de les festes de Nadal arribà la noticia als usuaris i usuàries del tren i amb pocs
dies de marge per a poder conèixer i entendre el seu complicat funcionament.
La informació facilitada per part del Consorci de Transports de Mallorca fou insuficient
a les instal·lacions de SFM, quasi inexistent tot i haver contractat uns dies abans
personal específic per a donar informació a la estació Intermodal de Palma. Molts
usuaris del tren afirmaren el dia 4 de gener no haver rebut cap tipus d’informació abans
de la implementació del nou sistema, sinó que la van rebre ben entrat el mes de gener.
La finalitat, segons la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, és incentivar l’ús del
transport públic i afavorir als usuaris habituals, però la realitat és ben diferent:
1.- Amb el nou sistema de targeta moneder, les càrregues de 20 i de 40 viatges fetes
amb anterioritat al 31 de desembre, queden congelades i no es permet l’ús dels diners
invertits en els abonaments fins el proper dia 1 de març, a no ser que l’usuari ho
reclami presencialment a les oficines del Consorci de Transports, situades a l’Estació
Intermodal de Palma. Així, si un usuari per les raons que siguin, vol recuperar els
doblers de la càrrega existent dins la seva targeta, ha de viatjar a Palma i reclamar els
seus diners que de manera dubtosament legal han estat congelats pel Consorci de
Transports de Mallorca.
2.- Amb el nou sistema, no es pot conèixer en el moment de l'ús de la targeta els
cobraments realitzats ni tampoc el romanent existent en els lectors dels torns . Per
saber-ho cal fer ús de les màquines expenedores o bé mirar-ho per Internet en el perfil
de cada usuari, que actualment quasi tothom desconeix i no tots els usuaris del
transport públic tenen els coneixements necessaris d’ús informàtic per a manejar
l’Internet.
3.- Tot i que la Conselleria no reconeix l’augment dels preus amb el nou sistema
tarifari, si que hi ha un augment evident dels preus per a la majoria d’usuaris habituals,
així a mode d’exemple: Un abonament de Santa Maria a Palma, 40 viatges amb la
T40 l’any passat costava 33’15 euros i actualment amb el sistema moneder els
mateixos viatges costen 36’90 euros.
Per a poder beneficiar-se del nou sistema
tarifari amb les seves reduccions progressives que tanmateix desapareixen cada dia
primer de mes, la majoria d’usuaris habituals han de viatjar molt més cada mes.
4.- La implementació d’aquest nou sistema tarifari, en cap cas incentiva l’ús del
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transport públic, i molt menys entre els usuaris ocasionals, ja que els bitllets senzills
han incrementat els preus d’una manera exagerada. Així un bitllet senzill Santa Maria –
Palma que l’any passat costava 1,85 euros, a partir del 1 de gener de 2021, costa 2,70
euros.
Per tot això el ple de l'Ajuntament de Santa Maria del camí ACORDA:
1 - Fer arribar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, la insatisfacció pel nou model
de tarifes i de sistema de targeta moneder que no incentiva l'ús del transport públic.
2- Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge un abonament anual que contempli
especialment els usuaris fidels de tot l’any i una ampliació de freqüències pel que fa al
tren, i més ara amb la situació sanitària que vivim.
3- Demanar al Govern de les Illes Balears que aposti per un model de transport públic
amb més capacitat i econòmic per tal de afavorir el seu ús massiu, reduir l'ús del
vehicle privat i els nivells d’emissions de gasos contaminants.
4- Instal·lar màquines expenedores per a carregar la targeta o poder consultar-la als dos
costats dels torns”.

6.-MOCIÓ ALPSM: COMMEMORACIÓ 500 ANYS REVOLTA DE LES
GERMANIES.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Juan Luís Rodríguez i aquest
expressa que el proper 7 de febrer es commemoren 500 anys de la Revolta de
les Germanies, moviments de la gent que vivia fora de Palma contra els
senyors; llegint tot seguit el text dels acords concrets.
El Sr. Batle manifesta que li donaran suport però que volia fer dos
incisos; en primer lloc, que el text que es publicarà será el de la moció completa
i que en relació al punt quart, la competència és de la conselleria i les escoles.
Segueix dient que el que no pot passar és que s’acusi a l’Ajuntament
d’adoctrinament i que en tota la resta hi estan d’acord.
El Sr. Andreu Jaume expressa que la moció que se’ls hi ha enviat està
bé i que també està d’acord amb el que ha dit el Sr. Batle. Assenyala que és
important recordar la història i entendre el què va passar per actuar avui en dia.
El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que no té cap problema en que la
moció es posi completa i en que es retiri el punt quart.
El Sr. Batle manifesta que entén el que volia dir el Sr. Juan L. Rodríguez
però que això no es pot fer des de l’Ajuntament.
Posada a votació la moció de referència, el Ple de la Corporació,
l’aprova, per unanimitat dels Srs. Regidors, amb el següent contingut:
“500 ANYS DE REVOLTA. 500 ANYS DE GERMANIES (1521 - 2021)
El proper 7 de febrer es compliran cinc-cents anys d’un dels episodis més rellevants en
la història de Mallorca: la Germania, aixecament que s’inicia el 7 de febrer del 1521 i
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acabà el 7 de març del 1523.
Ha de quedar palès que les motivacions que provocaren l’esclat de l’aixecament
agermanat són múltiples i provenen de segles anteriors, a les quals no se’ls havia posat
remei. De fet, part de la casuística de l’esclat agermanat prové de la revolta de 1391 i de
l’aixecament forà de 1450.
Entre els principals objectius dels alçats trobem els de posar fre a la corrupció duta a
terme per part de les oligarquies ciutadanes; una redistribució justa dels imposts i gaudir
de llibertats polítiques i socials per als estaments més humils de la societat illenca. A
més a més, la revolta contra l’espoli fiscal, tenia importants continguts socials, fins a
arribar a proclamar que «cap captiu de la terra no podia ser esclau».
El 1521 els sectors més clarividents de la societat havien arribat al convenciment que el
Regne de Mallorca mai seria lliure si no eren els mateixos afectats els que
transformessin les estructures del poder que els mantenia en la captivitat més abjecta.
Una de les primeres accions dutes a terme pels agermanats va ser la de crear un òrgan
nou anomenat la Tretzena - a imitació de la Valenciana Junta dels Tretze - constituïda
per l’Instador del bé comú, Joan Crespí i dotze tretzeners, representant la ciutat i la part
forana. Pel que fa a les mesures dutes a terme, tant Joan Crespí com Joanot Colom
engegaren una sèrie de reformes polítiques per dur a terme una progressiva reducció del
deute a través de la “Santa Quitació”, l’elaboració d’un cadastre per tal que tothom
contribuís d’acord amb la vàlua dels béns posseïts i, també, la supressió de certs drets
personals que afectaven, molt directament, l’estament popular.
L’oposició granítica dels sectors més allerats, conscients que tals reformes podien
perjudicar la seva privilegiada situació, juntament amb l’oposició de l’emperador a
escoltar als seus súbdits no deixà altra opció als revolats a la rendició o la lluita fins al
final. Al llarg dels 25 mesos que durà la germania mallorquina es produïren
desafeccions del bàndol agermanat, però molts altres, moriren en batalla com les de Son
Fornari i Rafal Garcés. En poc temps, l’avanç de les tropes reials per l’illa va ser
imparable i l’últim reducte agermanat, Ciutat, va ésser ocupada el 7 de març del 1523
d’acord a unes capitulacions que no serien respectades.
La repressió, en aquest cas no s’inicià un cop cau la ciutat sinó que s’havia iniciat ja
l’octubre i novembre passat. A més de les sentències a mort, també es confiscaren
centenars de béns i s’imposaren multes econòmiques. Entre els nombrosos executats,
destaca el líder de l’aixecament, Joanot Colom, el qual fou executat, esquarterat i el seu
cap va estar 299 anys dins una gàbia penjada a la plaça de la Porta Pintada. Com a
resultat de tot plegat ens trobem que la població minvà i s’empobrí, fins a tal punt que,
només 30 anys després començà a recuperar-se. Es va pretendre eliminar, per sempre,
qualsevol record de vindicació col·lectiva dels mallorquins.
Emperò, no pogueren acabar amb la flama de la revolta. La Mallorca que avui es
rebel·la contra la injustícia social, que reivindica el dret a la sobirania política, que
renega del patriarcat, que abandera la defensa del territori i la llengua i la cultura
catalanes, que lluita contra el canvi climàtic, que aspira a una societat cohesionada i
solidaria, és hereua dels agermanats.
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Avui és d’estricta justícia rememorar la Germania, no solament pel coratge que
tingueren els nostres avantpassats en enfrontar-se a una administració pública corrupta i
combatre una societat injusta, parcial i opressora, sinó perquè els valors que empararen
aquesta lluita són ben vigents: democratitzar les estructures governamentals per tal que
tots els ciutadans gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats.
Cal, per tant, honorar la seva obra i atorgar-los la justícia que en el seu moment els fou
negada i que ha estat ignorada per la historiografia conservadora i tradicionalista. El
discurs dels vencedors ha estat el que ha prevalgut dins «determinats cercles oficials»,
predisposats a criminalitzar les accions dels agermanats, segurament perquè, abans i ara,
els seus principis i actituds fan nosa a determinades ideologies.
Conservar i difondre la memòria col·lectiva, tan popular com institucional, dels
moviments socials que han perseguit un futur millor per al poble de Mallorca és un
deure per a tota persona que es vulgui comprometre amb la democràcia i amb el
benestar d’aquesta terra. Així doncs, serveixi aquesta commemoració per a reivindicar
també les lluites compartides que durant anys han combatut en diferents àmbits per fernos avançar com a poble.
Benvinguda és l’hora en què dones i homes compromesos en la recuperació de la nostra
memòria històrica i en la defensa de valors com la llibertat, igualtat, la sobirania i la
justícia social, hem decidit retre homenatge als que fa 500 anys en foren precursors:
«Els agermanats» i com ells cridaren: Pac qui deu! Mori el mal Govern!
I en conseqüència: l’Ajuntament de Santa Maria del Camí vol afegir-se a aquesta crida
compartir alguns dels esdeveniments que es faran durant aquest any en memòria dels
nostres avantpassats.
AC O R D :
1. L'Ajuntament de Santa Maria del Camí s'adhereix a la commemoració dels 500 anys
de la Germania (1521-2021) i en memòria dels nostres avantpassats.
2. Dedicar un carrer o una plaça a «la Germania», quan se n'obri un de nou o canviïn de
nom.
3. Promoure des de l'Ajuntament, conferències, presentacions de llibres i taules rodones
al voltant de la Germania de Mallorca, amb especial esment als aspectes relacionats amb
la història del municipi.
4. Impulsar activitats divulgatives i didàctiques que contribueixin a la recuperació de la
memòria històrica i el coneixement dels fets, fomentant la creativitat entorn de la
Germania, exposicions, concerts, gloses o representacions teatrals.
5. Procurar que tots els actes entorn de la Germania portin el segell de la
commemoració”.
7.-MOCIÓ ALPSM: REPROVACIÓ REGIDOR.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Juan Luís Rodríguez i aquest llegeix
la moció presentada que va redactada en els termes següents:
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“MOCIÓ PER A LA REPROVACIÓ DEL REGIDOR DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SANITAT I OCUPACIÓ DEL GOVERN LOCAL DE SANTA
MARIA DEL CAMÍ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Des de la constitució de l'actual corporació local al juny de 2019, l'activitat del regidor
de l'equip de govern del pacte MÉS per Santa María i PSIB-PSOE s'ha caracteritzat en
línies generals en el nul exercici de les funcions encomanades en el pacte de govern, per
la qual cosa es motiva la present moció de reprovació.
Ha quedat de manifest durant la legislatura la passivitat i inoperància del regidor en les
àrees de govern que li van ser adjudicades i que consten en el pacte que van establir els
nomenats grups municipals per a formar govern, com així recull la mateixa pàgina web
de l’ajuntament:
 Promoció econòmica i turística
L’àrea de promoció econòmica i turística té com a objectiu ser punt d’informació i
servei per a les empreses i comerços del municipis, desenvolupar activitats de
dinamització econòmica i col·laborar amb l’Associació de comerciants i serveis de
Santa Maria a través de fires i campanyes específiques. Desenvolupar iniciatives per
convertir Santa Maria en un destí de turisme responsable.
 Sanitat
Assegurar el correcte manteniment del Punt d’atenció continuada. Coordinació de
l’equip de psicòlegs municipals. Campanyes de conscienciació.
 Ocupació
Vincle directe amb el SOIB. Recerca i creació de campanyes formatives.
 Cementiri
Gestió i manteniment de les instal·lacions municipals i assegurar la qualitat i gratuïtat
dels serveis de cementeri i tanatori.
Desconeixem qualsevol comunicació, intervenció o informació del regidor, ja sigui en
reunions o plens municipals, de les activitats o accions relacionades a les funcions que
té sota la seva responsabilitat, com així van realitzant la resta dels regidors de l’equip de
govern.
Ha quedat de manifest durant la legislatura que les funcions assignades al regidor han
estat realitzades bé directament pel batle o per altres membres de l'equip de govern.
El grup municipal Alternativa per Santa María considera que les deficiències indicades
suposen un perjudici a l'interès general de municipi que no són acceptables i que és
necessari corregir immediatament, per a així poder garantir un adequat funcionament
del govern local i per ens del nostre municipi.
Per tant, es proposa al ple subscriure els següents ACORDS:
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1.
Reprovar la gestió del regidor de Promoció Econòmica, sanitat i ocupació dins
del govern local, per a reconduir la situació actual.
2.
Exigir al regidor de Promoció Econòmica, sanitat i ocupació el compliment de
les seves obligacions com a regidor del Ajuntament de Santa María del Camí, assumint
les seves funcions, per les quals té assignada mensualment una compensació econòmica
o que presenti la dimissió del seu càrrec o que se li cessi en les seves actuals funcions”.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que en relació al que s’assenyala a
la moció, cadascú tendrà la seva visió però que el que demana ja és “vox
populi”. Indica que és veritat que la situació és desagradable però que si en
altres àmbits o administracions es demana als polítics que compleixin amb les
seves obligacions, també s’ha de demanar aquí.
El Sr. Batle manifesta que com ha dit el Sr. Juan L. Rodríguez, és la
seva opinió i si com també diu, és “vox populi”, si qualque persona té queixes
de qualque regidoria, el que ha de fer és anar a parlar amb ell. Expressa que
totes les funcions són de la Batlia i és el Batle qui les delega. Manifesta que ell,
com a mestre, ha traslladat la seva manera de fer feina a l’Ajuntament, que tots
són un equip i es reparteixen les feines com poden i que tots fan de tot.
Continua dient que si el Sr. Juan L. Rodríguez diu que no l’ha vist, és perquè no
han coincidit. Assenyala que en tot cas, l’únic que pot reprovar alguna cosa és
el Batle i que si es vol reprovar la gestió de qualcú, s’ha de reprovar al propi
Batle. Expressa que la seva visió no és la del Sr. Juan L. Rodríguez, que
aquest regidor aporta el que pot i que en tot cas, és el nexe amb el seu partit.
Continua dient el Sr. Batle que si el Sr. Juan L. Rodríguez té dubtes amb
les feines que es fan, que vengui a l’Ajuntament i en parlaran.
El Sr. Juan L. Rodríguez expressa que està bé el que ha dit el Sr. Batle
però que ell no ha dit que les feines no s’hagin fet, sinó que les feines no les fa
qui tocaria fer-les i que vagin a internet i veuran les reprovacions que es fan a
regidors.
El Sr. Batle manifesta que ho desconeix, que n’ha vistes a Batles però
no a regidors.
El Sr. Juan L. Rodríguez expressa que li agradaría saber a quines hores
ha atès a gent, quantes reunions ha tengut amb els comerciants o amb els
empresaris del polígon, que per algo cobra. Assenyala que si tenen altres
temes a tractar, saben amb quin regidor poden parlar però amb tot el relacionat
amb l’àrea d’aquest regidor, no saben a on anar i que mai se l’ha escoltat dins
els plens.
El Sr. Batle manifesta que no hi ha cap àrea que quedi desatesa.
El Sr. Andrés Fernández demana la paraula, cedint-se-la el Sr. Batle.
El Sr. Andrés Fernández expressa que això és un atac a un regidor i que
el Sr. Juan L. Rodríguez el va amenaçar de què aniria a per ell si formava part
de l’equip de govern. Diu que es tracta d’una crítica gratuïta, que ell forma part
d’un equip de govern i que tots col·laboren, que aquesta és la idea de construir.
Diu que té la conciència ben tranquil·la i que no li preocupa gens
aquesta moció i que el que fa el Sr. Rodríguez és desviar els temes importants
de la política.
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A continuació el Sr. Andreu Jaume exposa que ell no té res en contra del
Sr. Andrés Fernández, que és veritat que se li han encarregat aquestes àrees i
és al Batle a qui li ha de donar explicacions però que també és veritat que si els
altres regidors tenen dubtes, aquestes s’han d’exposar.
Expressa el Sr. Andreu Jaume que el que passa és que moltes vegades
dóna la sensació de que ell no hi és i que avui és la segona vegada que intervé
dins un ple. Diu que de vegades dóna la impressió de què abans no han parlat i
de si vendrà o no a una reunió. Assenyala que per part seva, més que una
reprovació és una cridada d’atenció; conèixer quines inquietuds ha tengut,
quines solucions ha donat a problemes i que les notícies que té és que no ha
parlat amb els comerciants i que a lo millor per dur la regidoria de sanitat fora
més adequat el Sr. Miguel Niell, però que no es vol immiscuir.
Continua dient que si el Batle troba que fa les seves funcions, ja està bé
així però que a ell sempre li ha extranyat que el Sr. Andrés Fernández no formi
part de la Junta de Govern Local. Assenyala que la sensació que té el Sr. Juan
L. Rodríguez és ben generalitzada però que no es tracta de res personal i ell en
particular té bona relació amb el Sr. Andrés Fernández; ara bé, també ha de dir
que gent del partit del Sr. Fernández a vegades l’han aturat per demanar-li
coses de l’àrea del Sr. Fernández i els hi ha contestat que consultin amb el seu
regidor. Diu que es tracta d’una situación bastant generalitzada.
El Sr. Batle manifesta que tothom sap, que tothom xerra i que no és a la
Junta de Govern Local per ser incompatible amb el seu horari, que el Sr. Niell
aporta tot el que ha d’aportar en matèria sanitària i que si això no funcionàs, qui
el cessaria o reprovaria seria el Batle. Manifesta que a ell no li ha arribat el que
pugui dir la ciutadania i que aquesta sap que forma part de l’equip de govern.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que ha estat el Sr. Andrés Fernández
qui ha convertit el tema en algo personal perquè si es mira la moció veurà que
no s’ha posat ni el seu nom ni el partit al que pertany i que és un tema de caire
polític, no personal, ni d’amenaces, ni de res. Diu que qui no té capacitat per
contestar al que se li demana, sempre s’escuda en temes personals, com ha fet
ell. Demana que al pròxim ple, el Sr. Andrés Fernández presenti dies, temes i
gent amb qui s’ha reunit.
Posada a votació la moció de referència, és rebutjada per set vots en
contra, corresponents als regidors de MÉS i PSOE-PSIB i sis vots a favor,
corresponents als regidors del PP i ALPSM.
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.
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A continuació el Sr. Andreu Jaume assenyala que ha vist que s’ha llogat
un local al C/ Josep Far i demana amb quina finalitat.
El Sr. Batle manifesta que sí atesa la quantitat de gent que vendrà pel
pla reactiva ja que degut a la pandèmia necessiten un local ample i que a mes,
quan plou, cerquen feines a fer i han de ser baix teulada.
El Sr. Juan L. Rodríguez expressa que creu que són quaranta-nou.
El Sr. Batle manifesta que no sap exactament el nombre.
El Sr. Juan L. Rodríguez assenyala que ha vist molts expedients
sancionadors de medi ambient oberts, demanant si s’acaben.
La Sra. Margalida Bonet assenyala que a aquests n’hi ha que s’obrin per
investigar i que ara han tengut un cas d’abocaments a un ANEI de residus
perillosos. Expressa que la policia fa un informe i s’obri el corresponent
expedient però que no sempre es troba la persona responsable.
El Sr. Juan L. Rodríguez expressa que ha vist també la substitució d’una
treballadora familiar, demanant si es tracta d’una persona que s’ha jubilat.
El Sr. Batle contesta que no, que tenen el mateix llinatge però que no es
tracta de la mateixa persona.
El Sr. Juan L. Rodríguez demana si la substitució de la treballadora
social és la que contempla el pla reactiva.
El Sr. Batle manifesta que no, que és la de la Mancomunitat.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
-PP: Demanen quina és la situació de la COVID al municipi.
El Sr. Batle manifesta que va variant, que surten als diaris com el segon
poble amb mes casos. Assenyala que la gent de Salut fa una feinada i que la
situació és molt preocupant.
-PP: Demana com va la vacunació a la residència de persones majors.
El Sr. Miguel Niell contesta que la setmana passada vacunaren ja per
segona vegada a tots els residents i al personal.
-PP: Aparcament Plaça Nova.
El Sr. Andreu Jaume exposa que l’aparcament de la Plaça Nova a la part
del Bar España, els cotxes estan aparcats en bateria i que quan es torni a
pintar, s’hauria de mirar de posar-los embiaixats per millor aparcar.
El Sr. Batle manifesta que un enginyer ho mirà i que de biaix es perden
tres o quatre aparcaments. Assenyala que es tracta de perdre els mínims
possibles.
-PP: Bassiot Camí de Coanegra.
El Sr. Andreu Jaume expressa que hi ha al Camí de Coanegra i abans
del camí de sa Vinya un bassiot, demanant si no seria possible fer netes les
Ajuntament de Santa María del Camí
Plaça de la Vila, 1, Santa María del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337

clavegueres que hi ha.
El Sr. Batle manifesta que això és de la comunitat de regants i que fan
feina amb un projecte per dur l’aigua cap a les fontanelles. Assenyala que fa un
parell d’anys feren la síquia neta i que s’està mirant de fer una síquia enmig del
camí, amb un reixat gros perquè sigui fàcil fer-ho net.
-PP: Problemes per treure l’aigua al Camí de Ca’n Franco.
El Sr. Batle manifesta que en principi ha de dir que optaren per pintar i
que el Consell de Mallorca té previst fer un carril peatonal per enllaçar amb
Consell i Binissalem. Expressa que ell va plantejar que la idea que tenia
l’Ajuntament a Ca’n Franco era de fer-lo d’un únic sentit i del Camí de
Coanegra cap avall també. Continua dient que va venir un tècnic i va dir que les
obres al Camí de Ca’n Franco s’havien d’aturar. Acaba dient que existeix
aquest problema perquè volen fer un embornal molt gros.
-PP: Direccions Camí Coanegra.
El Sr. Batle manifesta que ho ha contestat.
-PP: Carrils bici.
El Sr. Andreu Jaume demana si els carrils bici seran de doble sentit i que
hi ha problemes amb els ciclistes.
El Sr. Batle diu que sí i que ciclistes i patinets també han de respectar
les senyals de trànsit.
-PP: Menors Hogar del Sol.
El Sr. Batle manifesta que saben el que va dir la premsa i que no és
tracta d’un tema molt greu.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que cap veïnat s’ha queixat.
El Sr. Batle manifesta que va ser una cosa d’adolescents.
-ALPSM: Aparcament Hostals.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana com va el tema de l’aparcament a la
Plaça Hostals.
El Sr. Batle contesta que regular.
-ALPSM: Registres entrada.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que va fer dos registres d’entrada i
que encara no se li han contestat.
El Sr. Batle manifesta que la persona que ha de contestar és de
vacances.
La Sra. Candela Atienza demana al Sr. Rodríguez si es tracta del que
han parlat del reactiva.
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El Sr. Juan L. Rodríguez diu que no se li ha contestat.
La Sra. Candela Atienza diu que ho mirarà al registre.

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-dues hores deu minuts de dia
vint-i-vuit de gener de dos mil vint-i-u; de totes les quals coses, com a
Secretària de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA
Sgt: Lourdes Dols Salas.
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