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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA PER 

L’AJUNTAMENT EN  PLE DIA 20/05/2021 

 

REGIDORS ASSISTENTS 

 

    Sr Nicolau Canyelles Parets 

    Sra Magdalena Crespí Simón 

    Sr Miquel Niell Crespí 

    Sra Catalina Victòria Pons Rosselló 

    Sra Margalida Bonet Martorell 
    Sra Candela Atienza Ibarra 

    Sr Andreu Jaume Castañer 

    Sr Rafael Mesquida Oliver 

    Sra Maria Francisca Muñoz Pizá 

    Sr Matias Frau Coll 

    Sra Juana Maria 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 i quinze minuts de dia vint de maig 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 a través de 

videoconferència i tractar-hi els assumptes relacionats a l’ordre del dia.  

Hi assisteixen els/les Srs/Sres regidors/es que s’esmenten a 

l’encapçalament i hi actua com a Secretària accidental, la Sra Maria 

Antònia Gil Terrassa; assistint també la Interventora municipal, Sra Nicole 

Cazacu Cazacu.  

 

El Sr Batle obre la sessió donant la benvinguda als assistents i desitjant 

que sigui el darrer Plenari fet per videocoferència.  
  

A continuació, hom passa a examinar els punts de l’ordre del dia: 

 

I.- Part Ressolutòria: 

 
1.- Aprovació acta sessió 04-02-2021 

 

El Sr Batle demana si algú té res a dir d’aquesta acta. 

Ningú té res a dir, per tant, posada a votació, l’acta del 04-02-2021 queda 

aprovada per unanimitat dels assistents.  

 

2.- Aprovació acta sessió 18-03-2021 

 

El Sr Batle demana si algú té res a dir d’aquesta acta. 

Ningú té res a dir, per tant, posada a votació, l’acta del 18-03-2021 queda 
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aprovada per unanimitat dels assistents.  

 

 

 

3.- Modificació Ordenança fiscal Taxa prestació serveis residència.  

 

 

El Sr Batle explica que és una modificació de l’ordenança fiscal de 

prestació de serveis de la residència. Cedeix la paraula al Sr Miquel Niell, 

regidor de l’àrea 

 

El Sr Miquel Niell explica que als Serveis Socials ens hem trobat aquests 

darrers anys, que hem rebut les sol·licituds per part de cuidadors o més 

bé cuidadores principals que per diferents motius, sigui perquè tenen una 

operació programada pendent i les citen i no saben com cuidar o deixar el 

seu familiar, altres vegades per un motiu com un ingrés inesperat, que no 

poden seguir cuidant el seu familiar. També hi ha hagut algun cas 

d’esgotament psicofísic que té aquell cuidador o cuidadora principal que 

necessita uns quants de mesos per recuperar-se. 

 

En aquests casos el que s’ha fet és tramitar una sol·licitud a l’IMAS, al 

departament de dependència, per veure si s’aconseguiria plaça a alguna 
de les residències que té el Consell i que es contemplen places d’estades 

temporals. Hem vist que en cap ocasió ens han acceptat aquesta 

sol·licitud. És vera que la major part de vegades ha estat una sol·licitud 

amb poc marge de temps, i això també ha influït a que no s’hagi pogut 

atendre aquesta demanda. 

 

Per tant el que hem pensat, tenint aquí a Santa Maria una Residència, que 

millor que nosaltres contemplem aquí mateix una plaça d’estada temporal. 

De 42 places que hi ha, demanam que n’hi hagi una que estigui destinada 

des d’ara a poder atendre aquests casos que he dit, en els que el cuidador 

o cuidadora principal, per motiu que sigui no pugui seguir durant un 

temps o uns mesos cuidant de la persona habitual, del seu familiar. 

 
Per tant això representa haver de fer unes certes modificacions a les 

normes que tenim aprovades. Començarem divendres passat amb un ple 

del patronat on es va aprovar, ara avui es du a ple, després si s’aprova 

passarà durant un mes a exposició pública i al final es publicarà al BOIB i 

tendrem tota la part legal contemplada, aquesta és la idea. 

 

M’he oblidat abans que comentaves el tema, que si un cas durant la 

primera sol·licitud d’una estància temporal coincidís a que en sortís una 

altre, en aquest cas no és podria satisfer la demanda de forma immediata. 

S’hauria d’esperar a que hi hagués una altra plaça disponible que seria per 

defunció o trasllat d’un resident a una altre residència, encara que això 
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passa poques vegades. També aquesta plaça degut a que segurament no 

s’ocuparà tot l’any i que és una estada temporal d’uns quants mesos, 

pensam que hauria d’estar un poc més remunerada, vull dir que 

habitualment la tarifa ordinària mensual és de 1110€ i en aquest cas  

concret d’aquestes estades seria de 1300€. Això és la idea que volem 

posar en marxa i que ara amb conjunt hem de decidir l’aprovació. 

 

 

El Sr Batle cedeix la paraula, al Sr Andreu Jaume,  

El Sr Andreu Jaume diu que els hi pareix correcte donar un servei que es 
fa necessari, que de vegades es va amb molta urgència i no es pot donar 

aquest servei, per la qual cosa, ens pareix bastant correcte. 

Una pregunta, aquesta plaça si la sol·licita una persona que no és de 

Santa Maria també deu poder accedir-hi? 

 

El Sr Miquel Niell respon que  no, en principi està pensat per als de Santa 

Maria, perquè sinó, amb tot el respecte per la gent de fora de Santa 

Maria,  ara que estarà disponible i hi ha algú de fora poble que 

s’assabenta d’aquesta disponibilitat i l’agafa llevam opcions a la gent de 

Santa Maria  i com a Residència Municipal que és, hem de procurar 

satisfer primer les necessitats o demandes de la gent que està registrada 

aquí. 
 

El Sr Andreu Jaume diu que li pareix correcte, i que per això ha fet 

aquesta pregunta perquè no ho varem demanar l’altre dia i no va quedar 

clar. Si preparam la plaça perquè els altres ho puguin trobar i després ens 

ocupen doncs seria difícil. 

 

 

El Sr Batle diu que creu que en els darrer anys i amb la feina de tots s’ha 

aconseguit que la residència sigui pels santamariers. La gran majoria són 

santamariers i poc a poc anam fent. Almanco és la filosofia del patronat, 

donar serveis al nostre poble, ja que com deia en Miquel, és Municipal. 

 

Ara cedeix la paraula al Sr Joan Rodríguez 

 

El Sr Joan Rodríguez diu que ells hi estan d’acord amb el plantejament 

que ha fet en Miquel, pareix molt apropiat i adient, estem totalment 

d’acord. 

 

Es posa el punt a votació i queda aprovat per unanimitat dels presents en 

els següents termes: 

 

“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la 

Taxa per la prestació dels serveis de la Residència de Persones Majors de 

“Cas Metge Rei” , pel que fa a l’art. 4t, en els termes que consta en 
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l’expedient i amb la redacció que es recull a continuació: 

« Article 4t. 

2.-Les tarifes de la taxa són les següents: 

-Persones que es puguin valer per 

elles mateixes..................................................................... 971,25 

€/mensuals. 

-Persones que no es puguin valer 

per elles mateixes............................................................. 1.110,00 

€/mensuals. 
-Estada temporal prioritat social....................................1.300,00 

€/mensuals. 

-Dinar/sopar acompanyants (jubilats)................................ 5,00 €/dinar 

o sopar. 

-Dinar/sopar acompanyats (no jubilats).............................. 7,00 €/dinar 

o sopar 

-Dipòsit funerari.................................................................. 1.415,25 

€. 

 

-Utilització residència com a centre de dia:  

a) Mes complet: 

Vàlids    Assistits 

 

Fins a 6 hores      344,10 €  

 388,50 € 

De 7 a 8 hores      457,32 €  

 516,15 € 

De 9 a 12 hores      690,42 €  

 777,00 € 

 

b) Sense dissabtes ni diumenges: 

 

Vàlids    Assistits 

 

Fins a 6 hores     229,77 €  

 266,40 € 

De 7 a 8 hores     310,80 €  

 350,76 € 

De 9 a 12 hores     466,20 €  
 521,70 € 

 

c) Dies solts: 

Vàlids    Assistits 
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Fins a 6 hores     17,21 €   25,86 € 

De 7 a 8 hores     17,21 €   25,86 € 

De 9 a 12 hores     25,86 €   34,58€ 

 

.......................... 
  

 

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.- Declaració Institucional del Dia d’Europa. 
 

El Sr Batle pren la paraula i diu que la declaració institucional del dia 

d’Europa, remesa per part de la Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors,  

per tal de decidir si tots els ajuntaments ens hi volem adherir.   

Ens fa una serie d’arguments i s’agafa dia 9 de maig, perquè l’any 1950 el 

ministre francès d’afers exteriors, Robert Schumann va pronunciar un 

discurs que diuen que és dels millors discursos que s’han fet dins Europa i 

que va marcar una tendència d’un abans i un després, per això es va 

elegir aquesta data. Subratllar que Europa és molt important sobretot en 

els moments que estem vivint. Fer una pinya, sentir-se Europeus i formar 

una Comunitat Europea, li hem de donar molta importància perquè així 

com tenim el món globalitzat la comunitat europea pot fer front a la crisi , 

per tant crec que és  important presentar aquest front comú i donar una 
força dins Europa.  

El Sr Batle passa a llegir la declaració: 

“Declaració Institucional del dia d’Europa 

 

L'Ajuntament de Santa Maria del Camí se suma amb aquesta declaració 

institucional a la celebració del 9 de maig, del Dia d'Europa, que 

commemora la pau i la unitat del nostre continent. 
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El 9 de maig de 1950, el que va ser ministre francès d'Afers Exteriors, 

Robert Schuman, va pronunciar a París un dels discursos més cabdals del 

segle XX a Europa, La Declaració Schuman, per reclamar una nova forma 

de cooperació política i de reconstrucció després d'un conflicte bèl·lic entre 

les nacions europees, la Segona Guerra Mundial. Aquesta Declaració, a 

més d'impulsar la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, va encoratjar 

els governs a treballar units per assolir una pau estable i duradora, que va 

permetre el desenvolupament econòmic i social dels països durament 

castigats pels diferents conflictes bèl·lics. Fa més de setanta anys d'aquell 
primer pas i el balanç és sens dubte positiu. Hem avançat més del que 

els pares fundadors varen imaginar, i no obstant això, és menys 

del que ara necessitam. 

 

Cal subratllar la importància que ha tingut la Unió Europea en el 

desenvolupament del nostre arxipèlag des que en formam part, ara més 

que mai cal apel·lar a l'esperit europeu per fer front des de la unitat i la 

solidaritat al cop sense precedents que ha suposat una pandèmia com la 

que estam vivint. Durant aquest any tindrà lloc La Conferència del Futur 

d'Europa, una oportunitat única perquè tots els ciutadans i la nostra 

societat civil configurin el futur del projecte europeu. 

 
La COVID-19 està tenint greus repercussions econòmiques i socials en la 

majoria de països de tot el món i les Illes Balears són el territori que més 

pateix aquest impacte econòmic i laboral de tot el país. Davant els 

problemes comuns, és necessari adoptar solucions compartides, amb 

solidaritat i corresponsabilitat, que permetin desplegar un gran programa 

d'inversions públiques a tota la UE i instruments financers per donar 

resposta a la crisi econòmica i social que es deriva d'aquesta emergència 

sanitària. 

 

Ens pertoca demanar a la Unió Europea que augmenti els acords amb 

diferents polítiques que consolidin la nostra comunitat de valors i 

necessitats, com s'està fent amb la posada en marxa del Next Generation 

EU. Aquest programa té per objectiu impulsar el creixement econòmic dels 
Estats membres, amb distints estímuls financers per assentar les bases de 

la recuperació post Covid, sobre la sostenibilitat, la transició energètica i la 

transformació digital, i amb compromís ferm que més del 30% d'aquestes 

ajudes vagin destinades a projectes mediambientals, que agilitzin el 

procés de descarbonització. Una oportunitat històrica per a canviar el 

nostre model productiu i de societat de cara a acostar-nos als objectius de 

desenvolupament sostenible impulsats per l'ONU dins l'Agenda 2030. 

 

En línia en el treball continuat en la defensa de la nostra condició insular i 

mediterrani a l'octubre de 2020 el ple del Comitè de les Regions va 

aprovar per àmplia majoria el dictamen a proposta del Govern de les Illes 
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Balears que reclama una atenció específica de la Unió Europea (UE) a les 

illes mediterrànies davant l'especial vulnerabilitat socioeconòmica, 

ambiental i climàtica d'aquests territoris insulars. El seu títol és Cap a un 

ús sostenible dels recursos naturals en el marc insular mediterrani. És el 

primer dictamen presentat per iniciativa pròpia del Govern al Comitè de 

les Regions i va ser aprovat al si de la Comissió de Recursos Naturals del 

Comitè de les Regions, el juny 2020. Les Illes Balears són un cas singular 

i, conseqüentment necessiten respostes i plans singulars i adaptats.  

 

La Unió Europea ha de ser, ara més que mai, el que ha estat 
sempre: una realitat viva, que s’adapta i respon a les noves 

necessitats i emergències.  

 

Per tot això, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí se suma a aquesta 

commemoració i es compromet a: 

 

1 Donar visibilitat a la celebració Dia d'Europa, 9 de Maig,  tenint 

hissada la bandera de la Unió Europea del 3 al 9 de Maig del 2021 a 

la seu de l’Ajuntament i/o  edificis municipals i monuments que 

tinguin un lloc rellevant dins el municipi.   

 

2 Enllumenar de color blau l’Ajuntament, seus de govern, edificis 

municipals i monuments que tinguin un lloc rellevant dins el 

municipi la nit del 9 de maig de 2021.  

3 Impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes mitjançant 

l’organització d’esdeveniments participatius dins aquest any vinent 

com puguin ser conferències, dins  en el marc de la conferència 

sobre “El futur d’Europa” i extreure les conclusions que es generin”. 

 

 

Nosaltres no ho havíem duit abans perquè això és una declaració 

institucional que te lliga a partir d’ara per sempre, doncs dia 9 si que es va 

posar una mica de blau així com varem poder, però a partir d’ara ho 

faríem solemnement i posariem la bandera de la Unió Europea, que no la 

tenim, i la posaríem al nostre màstil i comunicaríem a la Conselleria 
d’afers exteriors que el nostre municipi està adherit a n’aquesta declaració 

institucional. Per tant cada 9 de maig commemorarem aquesta data així 

com podem commemorar-ne d’altres, simplement ens afegim a aquesta 

moció que fan tots els ajuntaments. 

El Sr Batle cedeix la paraula al Sr Andreu Jaume que diu que estan 

d’acord amb la declaració i ens pareix important celebrar aquest dia com a 

punt d’unió entre tots els europeus, que no només sigui així com va 

començar una comunitat econòmica, sinó que sigui una Unió Europea que 
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quan tenim problemes ens agrada assistir i que es poden compartir i 

trobar ajudes i solucions als problemes. 

El Sr Batle diu que sí, de fet, fa dos dies per les notícies es mostra aquest 

desastre humanitari que s’està produïnt al Marroc, que realment no afecta 

a la ciutat costanera ni al territori espanyol, sinó que afecta a tota la Unió 

Europea. Som tots que hem de donar una resposta perquè aquestes 

imatges lamentables realment fan posar la pell de gallina i 

humanitàriament no s’ha de produir, per tant estam totalment d’acord. 

S’adreça al Sr Joan Rodríguez i li cedeix la paraula,  

El Sr Joan Rodríguez diu que per la seva banda s’abstendran a la votació  
perquè ens pareix molt bé tot el contingut, però trobam a faltar una mica 

el tema de la Unió Europea del capital, que s’ha convertit en una Unió 

Europea que solament no està a favor del poble i a favor de les persones, 

sinó que fonamentalment és una Unió Europea econòmicament basada en 

el capital financer. La declaració em pareix molt bé, però sembla que li 

falta aquest tipus de crítica, per això ens abstendrem en la resolució. Torn 

a dir, el contingut ens sembla adient però trobam a faltar que és una 

resolució que no fa una suficient autocrítica de com està en aquests 

moments la Unió Europea i cap a on va. 

El Sr Batle proposa al Sr Joan Rodríguez, fer una moció i enviar-la al 

Govern on es tengui en compte l’aspecte humanitari i també l’econòmico-

financer.  Que es poden posar d’acord tots i dur el tema endavant.  

El Sr Joan Rodríguez diu que solament completar una mica de que hi ha 

diferents institucions que no només som nosaltres, Alternativa, hi ha el 

fons social de Mallorca, que són agrupacions o associacions de persones i 

entitats que fan una crítica substancial al model. Jo entenc que és una 

moció institucional, però que també hi ha moltes entitats i persones que 

reivindiquen un canvi de model a la Unió Europea. 

 

El Sr Batle explica que aquesta moció simplement  demana que dia 9 de 

maig posem al calendari que es fixi com a dia Europeu i tenguem 

constància, així com celebram altres dies, i il·luminar s’ajuntament de 

diferents colors. Això si que ho podem fer, però sí que és vera que també 

ho podem fer arribar a estaments superiors, però crec que si tots els 

ajuntaments i tots hi posam el nostre granet d’arena podem fer una 
Europa no només econòmica sinó també humana. Si la feim més humana, 

l’economia ja vendrà darrera. 

La moció queda aprovada per 12 vots a favor i l’abstenció del Sr Joan 

Rodríguez.  

 

5.- Adhesió personal Patronat Residència Conveni Col.lectiu 

El Sr Batle pren la paraula i fa la lectura de l’acord: 
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“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  26-03-2021, núm. 898, els treballadors del 

Patronat de la Residència de Cas Metge Rei varen sol·licitar l’adhesió dels 

mateixos a l’esmentat Conveni. 
  

Atès el que s’ha exposat, es proposa l’adopció del següent acord: 

 

Aplicar als treballadors del Patronat de la Residència de Cas Metge Rei el 

Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament”. 

 

Afegeix que tot el personal de la residència que han estudiat i s’han mirat 

el conveni col·lectiu que nosaltres varem aprovar pel gener del 2020 pel 

personal de l’ajuntament, l’han trobat adient i oportú i es volen afegir. Per 

tant hi haurà un únic conveni col·lectiu per a tots els treballadors de 

l’ajuntament i el patronat. 

Cedeix la paraula al Sr Andreu Jaume que diu que els hi pareix correcte, a 

més quan és una petició de tot el personal per a millorar les seves 

condicions i adaptar-se al conveni laboral de l’ajuntament. 

Cedeix la paraula al Sr Joan Rodríguez que diu que ells votaran que sí,  si 

el personal de treballadors i treballadores es vol adherir, em pareix molt 

adient. 

L’acord queda aprovat per unanimitat dels assistents.  

 

6.- Conveni marc Fundació Diagrama 

El Sr Batle cedeix la paraula a la Sra Victòria Pons, com a regidora de 

joventut 

La Sra Victòria Pons diu que no té gaire misteri, simplement tenim un 

centre de menors com bé  sabeu i han demanat la signatura d’un conveni 

formal, entre la seva fundació Diagrama, que és la fundació que 

s’encarrega del centre de menors i l’ajuntament. De fet ja hem fet 

diverses col·laboracions, perquè creim que la integració d’aquests 

col·lectius vulnerables és totalment necessària i que sigui per part d’una 

institució, els fa tenir més autoestima i més disposició a la sortida al món 

laboral i educatiu. És un conveni que ens demana un compromís amb el 

nostre centre de menors. De fet vos comunic que demà, dissabte i dimarts 

que ve tendrem una petita exposició del centre a Ca S’apotecari 

El Sr Batle cedeix la paraula al Sr Andreu Jaume que diu que els hi pareix 

positiu tot el que sigui ajudar en aquesta fundació o fer feina, millor dit, 

amb aquesta fundació, perquè la intenció d’aquesta fundació és també la 

de l’ajuntament o la de tots els grups, integrar a les persones que tenen 

necessitat d’estar integrades. Crec que és important que aquest centre 
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també estigui integrat dins el nostre poble. 

Ara, el Sr Batle cedeix la paraula al Sr Joan Rodríguez, que diu que per la 

seva part també, crec que a més és molt bo pel poble tenir contacte amb 

la realitat, amb un altre tipus de joventut i altres tipus de situacions. Això 

ens fa créixer com a persones i com a poble, em pareix molt adient. 

Solament una pregunta, aquesta fundació que és conveni amb el Consell o 

amb el Govern? 

El Sr Batle respon què és amb el Consell, amb l’IMAS que és el qui tutela 

realment aquests programes. Diu també, que està totalment d’acord, que 

tenir gent ens enriqueix, la diversitat enriqueix. La realitat és aquesta i 
realment aquests al·lots es mereixen una oportunitat, prou difícil ho han 

tengut a casa seva, es mereixen una oportunitat per ser persones i ser 

integrats. Si els podem fer santamariers i santamarieres encara millor, per 

tant totalment d’acord i si els han de menester sempre ens trobaran amb 

els braços oberts i amb el que puguem ajudar, aquest conveni vosaltres 

vos ho heu mirat i l’hem llegit. Simplement no implica res, només demana 

col·laboració en moments puntuals. Tenir una figura realment, com deia 

na Victòria, una formalitat que si ens demanen una curolla  que vulguin 

fer o que vulguin participar dins la vida del poble, hi ha d’haver una part 

formal que els empari, per tant benvinguts siguin. 

El Sr Joan Rodríguez agafa la paraula dient: Tan sols per completar. Dir 

que estam totalment d’acord, aquest poder de col·laboració que es pugui 
fer és més important que fer una declaració o una moció, vull dir aquesta 

és la pràctica, el compartir amb aquests joves aquesta situació va més 

enllà de que tots ens posem d’acord, no va d’estar tots a favors sinó 

d’estar tots implicats. Jo vull felicitar i que tot el que es pugui omplir de 

tots els espais de l’ajuntament, imagín que oferir-lis tot el que tinguem, 

activitats i tal perquè participin, crec que és una manera d’incorporar-los i 

que ells mateixos es sentin amb aquesta empatia al lloc on estan. 

El Sr Batle li diu:  Si, de fet van al institut, van al camp d’esports, juguen 

a futbol... També na Victòria els hi ha oferit el Casal de Joves i fan 

activitats allà, per tant s’han de sentir part del nostre poble, com he dit 

abans, s’han de sentir santamariers i santamarieres i els hem d’integrar 

dins nosaltres, que és una manera de recuperar aquesta gent que prou 

difícil ho ha passat i de donar-lis una oportunitat per viure. 

Dóna la paraula a la Sra Victòria Pons que diu que està d’acord amb tot el 

què ha dit.   

Per la qual cosa aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents 

dins aquests termes:  

“Aprovar el Conveni Marc amb la Fundació Diagrama, tal com consta 

al respectiu expedient”. 

 

El Sr Batle diu que els hi donam l’enhorabona per la bona feina que fan. 
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7.- Moció ALPSM: Moció per demanar la planificació de la 

implementació de les energies renovables dins la transició 

energètica.  

 

El Sr Batle cedeix la paraula al Sr Joan Rodríguez.  

El Sr Joan Rodríguez diu que aquesta moció que s’està presentant a 

diferents pobles de l’illa de Mallorca en concret té que veure perquè 

darrerament han entrat a la Comissió Balear de Medi ambient 20 

propostes de fer parcs fotovoltaics. El tema de l’energia renovable té i 

crea una sèrie de situacions que poden tornar-se perilloses. Aquestes 
quantitats de parcs fotovoltaics que es tenen pensat fer, ocupen una 

quantitat de territori molt gran, llogat a uns preus molt baixos i el que fan 

és que aquesta gent pugui tenir una rendibilitat i tenen la temptació de 

llogar-lo. Aquesta moció que es presenta és per reflexionar una mica 

sobretot el tema de la transició energètica, però també del consum del 

territori.  

Es planteja reflexionar e insistir, en aquest cas, que l’Ajuntament de Santa 

Maria tingui una mica d’ intervenció amb les parts que corresponguin, de 

ser conscients d’aquests programes que hi ha, que són fonamentalment 

de grans empreses al final. Les empreses que al mateix temps fan les 

energies no renovables, hem vist que al mercat de les energies renovables 

també són rentables i són també grans empreses. És una reflexió bastant 
ample, he agafat la documentació i no sé, crec que si llegesc tot això ens 

quedaríem aquí fins demà. Solament els acords que s’esmentaven 

fonamentalment que jo l’altre dia en la Comissió que varem tenir, jo vaig 

fer la primera: Que l’Ajuntament de Santa Maria elaborarà un pla 

d’estalvi. Jo la vaig retirar i vaig pensar aquí m’ha passat alguna cosa i 

m’han llevat el camí. Després he de dir, perquè les coses s’han de dir, que 

ja vaig mirar i he vist que hi ha una sèrie de propostes per part de 

l’Ajuntament, el pacte de Batles, els he vist i retir la primera frase que diu 

que l’Ajuntament de Santa Maria elaborarà un pla d’estalvi, perquè ja 

està. Reconec que aquest pacte està a la pàgina web però no l’havia fet 

visible, deman disculpes i l’he vist be detalladament diguem de tots els 

objectius que hi ha, tan sols recordar que d’aquests objectius o accions 

que hi ha que em pareix que són 29, segons el país o el diputat, s’han de 
valorar cada dos anys les que s’han fet i les que no.  

A partir de fer aquesta moció plantejar-lo si ara o després de que ens 

puguem reunir per analitzar aquests 29 compromisos o mesures que tenia 

l’ajuntament, per quin camí van i com el podem millorar per complir el 

pacte que hi ha. És de les coses que jo demanava reforçar els programes 

econòmics de suport a les inversions d’energies renovables que també sé 

que s’apunten a les que són públiques per poder-los assumir també tot el 

que s’ha fet a Santa Maria. Fonamentalment el que pretén és una crida 

d’atenció en aquesta moció a tot el tema d’ocupació del sòl rústic per part 
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d’aquestes empreses.  

No sé si voleu fer alguna pregunta i sinó per a mi ja estaria explicat. 

Segurament vosaltres o la regidora té molt més coneixement que jo. 

El Sr Batle pren la paraula i diu que sempre es fan unes reunions, sinó na 

Margalida que me rectifiqui. Després de mesurar tots aquests punts 

s’analitzen quins s’han aconseguit i quins no, després s’analitzen quins 

han fallat, quins han anat bé, quins es poden potenciar i quins es 

planifiquen els dos anys següents. 

Queda clar que el primer punt varem dir que ja ho teniem fet, per tant jo 

passaré a llegir i quedarà redactat de la següent manera: «L’ajuntament 
de Santa Maria treballarà pel compliment de les mesures establertes en el 

PABES (Pacte de Batles per a l'Energia Sostenible i el Clima), document 

estratègic de planificació energètica i climàtica local que es va aprovar per 

unanimitat en el ple del 2019.»  

Joan tu no hi eres i tampoc tens perquè saber-ho tot i no tots entram a la 

pàgina web i ho miram tot, per tant no són disculpes, simplement no ho 

podem saber tot.  

Hi ha coses que es fan i jo ho vaig manifestar a la informativa, ho he dit 

per activa i per passiva que jo hi estic totalment en contra i ho dic 

públicament, en contra de posar plaques fotovoltaiques al sòl rústic. 

Mallorca és un territori totalment limitat tenim un poc més de 3000 km 

quadrats, per tant amb el sòl no es pot jugar. Hem destrossat tot el litoral 
i tota la costa i ara no ens podem permetre el luxe de destrossar tot 

l’interior amb grans parcs fotovoltaics. 

Això no vol dir que no hi creguem i que no facem feina amb les energies 

renovables, perquè també som conscients del canvi climàtic i de tots els 

problemes que hi ha. Simplement hem de cercar altres tipus de solucions i 

ho he manifestat a la Comissió de Medi Ambient, a diferents assemblees 

de batles i ho he manifestat a qualsevol persona que m’ho ha demanat, 

fins i tot a premsa. Crec que s’han de cercar solucions imaginatives des de 

la vorera de l’autopista, per exemple, que s’han de cuidar i el 

manteniment és molt costós. 

Varem tenir una reunió amb dirigents de la Conselleria d’Energia que ens 

varen mostrar curolles que es fan dins Europa, des de a les rotondes 

posar unes margalides gegants, que aquestes fulles es movien com a gira-
sols i feien energia a tota la il·luminària de la carretera, des d’hotels que 

tenen els seus aparcaments, des de mil curolles abans que emprar sòl 

rústic que el tenim limitadíssim. A  més a més, el sòl rústic ara ja el 

començam a especular com tu deies Joan, a preus ridículs per fer això. De 

fet vos contaré que ha arribat una instància aquesta setmana, no sé si era 

dimarts perquè ens fan una síquia bestial, una empresa russa que fan 

setanta hectàrees de plaques fotovoltaiques a Consell i volen dur la 

corrent a una subestació que tenim dins Marratxí i per tant han 

d'atravessar tot el territori. Usaran setanta hectàrees per fer plaques 
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fotovoltaiques i després ho desfressen dient que hi haurà pastures abaix, 

però com no tallin les cames a les ovelles, jo no sé com a una ovella 

pasturarà davall les plaques fotovoltaiques. Hem de ser creïbles, no pot 

ser que ens vulguen enganar amb que farem agricultura sostenible i 

ramaderia combinat amb les plaques solars, jo ho dubt. 

De fet aquest ajuntament ha tengut reunions amb gent que ha demanat 

per cercar finques i no han tengut mai la col·laboració des d’aquesta 

batlia, mai. A més a més, jo com tots sabeu em sent molt pagès i em sap 

molt de greu que es mal barati el sòl rústic per aquest aspecte. 

Per tant Joan totalment suport amb aquesta moció. 

El Sr Joan Rodríguez ho agraeix.  

El Sr Batle dóna la paraula al Sr Andreu Jaume que diu: Sí, nosaltres 

també donarem suport a n’aquesta moció. Com molt bé has dit tu i el 

batle que ja sap que també com a membre de famílies pageses estimam 

el nostre sòl i pensam que hi ha alternatives a no consumir tot el sòl rústic 

amb aquestes instal·lacions. Pensem que es poden derivar a sostres de 

naus industrials, de polígons, poliesportius, d’edificis municipals, les 

teulades... són més bons llocs que no el camp per haver-hi les plaques 

aquestes.  

Donarem suport. 

El Sr Batle agafa la paraula dient que el que es surrealista és que a 

Alemanya que tenen molt manco sòl que nosaltres, totes les teulades de 
tots els pobles tenguin plaques solars. Que nosaltres amb el sòl que 

tenim, si a les teulades de tots els veïnats senzillament a Santa Maria 

entre les cases de fora vila i el poble hi posàssim plaques, generariem 

corrent com a per exportar-ne, tot això abans d’utilitzar sòl rústic com tu 

bé dius Andreu, perquè estimam el camp. La gent que hi ha viscut, que 

des de petits hi hem corregut; la imaginació i la tecnologia que hi ha avui 

dia pot salvar això i pot donar més curolla. Agafar sòl rústic és el més 

fàcil. 

El problema també és que no s’ha dit que aquestes plaques solars tan sols 

tenen una vida útil de 20 anys, és a dir nosaltres no serem aquí 

evidentment i esperem que siguem vellets i ens puguem veure per la 

Plaça Nova. Però, i que faran amb aquests parcs? Les deixaran obsolets? 

Perquè sortirà més rentable fer-ne un de nou que desmuntar aquest. Què 
farem a les hores? Com els hotels que són vells, les tendrem allà... jo crec 

que és un plantejament molt seriós que hem de fer per a la nostra illa, pel  

futur que volem deixar i pel territori.  

Pensam i ho hem vist perfectament amb la pandèmia que vivim del 

turisme, ens agradi o no vivim del turisme. Aquesta gent ve aquí perquè 

son unes illes fantàstiques, unes illes guapíssimes. Sincerament jo no crec 

que cap turista vengui aquí a veure plaques solars, és una opinió meva, 

xerr com a Colau. No crec que ningú li agradi venir a veure plaques, 
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plaques, plaques i plaques. De fet no hi ha cap guia turística que demostri 

l’aberració d’hotels de primera línia. Sempre veim aquests camps florits, 

amb ovelles, el Castell d’Alaró... això si que va molt bé per vendre 

Mallorca, però res més. 

Per tant Joan molt bé amb aquesta moció. Suport incondicional de tots els 

partits, per tant la moció queda aprovada per unanimitat de tots els 

assistents, en els termes següents: 

«a. L’ajuntament de Santa Maria treballarà pel compliment de les mesures 

establertes en el PABES (Pacte de Batles per a l'Energia Sostenible i el 

Clima), document estratègic de planificació energètica i climàtica local que 
es va aprovar per unanimitat en el ple del 2019. 

b. L’Ajuntament de Santa Maria reforçarà els programes econòmics de 

suport a les inversions en energies renovables per part dels particulars, 

comunitats de propietaris, comunitats energètiques i administracions 

locals, tot aprofitant els anunciats fons europeus de recuperació.  

c.L’Ajuntament de Santa Maria acordarà amb les diferents 

administracions que les futures ajudes per a instal·lacions de 

generació renovable quedin restringides a parcs sobre 

cobertes d’edificis o pèrgoles d’aparcaments, en zones 

degradades i en última instancia, a parcs de reduïda dimensió.  

 

d.L’Ajuntament de Santa Maria tindrà en compte els usos del 

territori i la implantació territorial de les renovables. 

  

e.L’Ajuntament de Santa Maria reconeix que la transició 

energètica no s’aconseguirà amb la instal·lació massiva i 

indiscriminada de parcs fotovoltaics a sol rústic. La 

implantació d'usos industrials al sòl rústic, implica la 

transformació indesitjable dels usos del sòl en un sòl, el 

rústic, ja sotmès a moltes pressions que desvirtuen el que 

hauria de ser la seva única vocació - els usos primaris - i el 

converteix en un sòl de fàcil accés per a usos turístics, 

lucratius, d'oci, immobiliaris i especulatius i, ara també, 

industrials. Ens cal preservar el sòl rústic per a usos primaris, 

sobretot quan comptam amb alternatives com la implantació 

de la producció energètica descentralitzada que no té aquest 

gran impacte concentrat de consum de territori en un indret 

concret. 

  

f. L’Ajuntament de Santa Maria prioritzarà la instal·lació de 

panells fotovoltaics a teulades i sostres de naus industrials i 

comercials. S’ha d’utilitzar els sostres i teulades ja existents: 



 

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

sostres del polígon industrial, zones comercials, damunt 

d’infraestructures agràries com sestadors o magatzems.  

 

g. L’Ajuntament de Santa Maria prioritzarà la utilització dels 

seus edificis i infraestructures per a la instal·lació de panells 

fotovoltaics i millorar l'eficiència energètica de les 

instal·lacions. 

  

h. L’Ajuntament de Santa Maria, donarà suport als programes 

d’instal·lació de panells fotovoltaics integrats en edificis i 

connectats a la xarxa tant pels ja construïts com per als de 

nova construcció.  

 

i. L’Ajuntament de Santa Maria, incentivarà la possibilitat per a 

que les finques productores puguin invertir –amb recursos 

propis- en petites instal·lacions per a autoconsum, 

prioritàriament o per generar uns ingressos complementaris a 

la seva activitat agrària habitual. 

j. L’Ajuntament de Santa Maria incentivarà l’adopció de criteris 

d’arquitectura bioclimàtica per impulsar la construcció sostenible de 

manera generalitzada a través del Codi Tècnic de l’Edificació prioritzant 

l’estalvi energètic i l’ús de panells fotovoltaics per a l’autoconsum 

connectat a la xarxa elèctrica sempre que fos possible» . 

 

8.-  Moció ALPSM: Moció per instar a l’Ajuntament que recapti 

informació i assessorament de les inmatriculacions de béns 

immobles realitzades per l’església catòlica al nostre municipi.  

El Sr Batle dona la paraula al Sr Joan Rodríguez que diu que al Ple anterior 

vaig fer una pregunta sobre aquest tema i tots més o menys varen dir una 

mica la seva. A partir d’allà vaig estar assessorant-me i demanant 

informació i volíem presentar com a grup aquesta moció, perquè com 

diuen els motius són flagrants, desprès cada un pot opinar d’aquest tema 

com trobi. A l’any 1998 a l’època de l'Aznar, es va modificar el reglament 

hipotecari. A partir d’allà va venir tota aquesta moguda de la possibilitat 

de que l'Església catòlica pogués posar al seu nom tots els béns que eren 

seus, però sense documents legals de registre com fem tota la ciutadania. 

És a dir la gent normal de tot l’estat espanyol, i no només de l’estat 
espanyol sinó de tota la Unió Europea quan algú vol posar alguna cosa al 

seu nom, ha de passar una sèrie de requisits o processos administratius 

com el registre de la propietat, etc. A partir d’aqueix moment, al 1998 

pareix que hi ha dos tipus de persones en aquest país, aquests que són la 

ciutadania normal i per altre part la institució amb tot el respecte i tota la 

feina que ha fet, que no només és un tema de consciència sinó de 
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propietats i es podran col·locar milers de propietats al seu nom.  

Després a l’any 2015 va haver una proposició no de llei del partit 

Socialista, en el que es determinava un temps per veure què passava i fer 

una relació detallada de totes aquests immatriculacions. Tot aquest 

sistema de la possibilitat legal que els hi donen a l’Església Catòlica no 

només som nosaltres, sinó el Tribunal Europeu de Drets Humans va posar 

en qüestionament aquell sistema legal de posar-ho d’aquesta forma. 

Després arribant al nostre territori, les Illes Balears, a l’any 2017 el 

Parlament del Govern Balear amb una proposició no de llei de MES per 

Mallorca i Podem, va reclamar la titularitat de domini i es va aprovar. 
També es va a plantejar que fins i tot el govern, el PSI va presentar una 

esmena per a què els Consells Insulars també prestin assessorament i 

realitzin un estudi interinsular sobre l’impacte de les immatriculacions que 

han estat transacció. 

Doncs 1: la trajectòria de que va sorgir, 2: el que va passar a l’estat 

espanyol, 3: el que ha passat a les Illes Balears, on hi ha una proposició 

no de llei de MES i PSOE. Els únics que es varen posar en contra va ser el 

PP, doncs el nostre municipi va trobar que hi ha dos immatriculacions 

realitzades en les que no hi ha constància absolutament de cap document 

públic. Solament s’han col·locat a nom de l’església amb un títol certificat 

pel bisbe de Mallorca. 

En aquesta situació l’únic que demanam en aquesta moció, és que 
l’Ajuntament de Santa Maria informi als veïns, i posi a exposició pública 

les circumstàncies de perquè no es presenten aquests documents de 

propietat. Que demani, perquè així està a l’esmena que va presentar el 

PSOE en el Consell de Mallorca i que demani sinó assessorament al 

Consell, per a que realment es pugui documentar i es puguin presentar a 

fer les passes. 

Aquestes dues situacions, que demanam que mentre tant això s'aclareixi 

que es presenti la documentació. La casa situada a la Plaça Hostals nº 14, 

és de les poques que no són esglésies i s’ha posat a nom del bisbe sense 

ser un espai de culte. Doncs posar a exposició pública que s’informi, 

demanar assessorament al Consell perquè la proposició no de llei que es 

va signar és allà. 

El tercer, vist aquesta situació el que demanam és que mentre això quedi 
clar o quedi totalment com els altres llocs, que es pugui gaudir d’ús públic.  

No trobo justificació en el que digui que es pot utilitzar. Que es pot 

utilitzar no significa que sigui públic, doncs nosaltres demanam que sigui 

públic l’ús del pati exterior de la casa parroquial. 

Això és una mica la moció que és de l’organització de l’estat espanyol que 

està recuperant la memòria històrica com hem expressat en aquesta 

moció i que nosaltres pensam el que és. 

Moltíssimes gràcies. 
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El Sr Batle agafa la paraula i diu, Bé Joan, per a contestar tota la teva 

exposició de motius que has dit, l’Ajuntament de Santa Maria com tu bé 

demanes no té cap inconvenient a demanar a algú que ens faci una 

investigació i expressar-ho públicament els fets d’aquests edificis 

immobles que surten immatriculats, perquè d’una vegada per totes es 

sàpiga realment de qui és i de qui no és.  

Per exemple jo he fet una recerca a nivell personal, simplement consultant 

els llibres que havia publicat l’Ajuntament que són les notes 

historiogràfiques de la Vila de Santa Maria del Camí, ja et xerra en la seva 

pàgina 391, per exemple la casa que tu dius a la Plaça dels Hostals, ho 
llegiré literalment: Don Antonio Conrado vol urbanitzar una part important 

de l’antic hort de Ca’n Conrado. Segons el pla aprovat per l’ajuntament 

l’any 1909, vol dir que Ca’n Conrado tenia tota aquella zona, el que es ca 

n’Andria, la Voltadora, el Carrer Andria... tota aquella zona formava part 

de l’hort de Ca’n Conrado. Aquest senyor, Don Antoni Conrado vol 

urbanitzar obrint carrers i urbanitzant amb un pla urbanístic s l’any 1909 

que aquest ajuntament va aprovar. Tot això està documentat i surt en 

aquest llibre historiogràfic que pot consultar qualsevol. També et xerra, 

paraules següents: Don Bartomeu Mates, Josep Mates, Vicenç Mates que 

eren germans varen comprar aquest solar i feren aquesta casa. Si 

segueixes llegint el llibre, et diu que en Vicenç Mates i en Pep Mates varen 

fer aquesta casa i la varen vendre a Donya Margalida Massot. Aquesta 
dona no tenia descendents i ho va deixar a l'església perquè hi tenia molta 

amistat amb el vicari, perquè recordam que en aquest temps hi havia el 

rector a la Parròquia i un vicari al convent. El vicari que hi havia era Don 

Gabriel Salvà, que era el vicari Sineu, que jo n’he sentit parlar a casa 

nostra del vicari Sineu, que va deixar empremta a la nostra Vila. Aquest 

senyor va esbucar la casa perquè era molt vella i va construir un saló 

parroquial, que si vos hi fixau aquest restaurant té un altell que puja. 

Aquest altell senzillament era l’escenari del saló parroquial, que les obres 

varen valer 280.000 pessetes i es va fer el pis per viure-hi ell, ja que na 

Margalida Massot li ho va deixar. Després el vicari Sineu el varen 

traslladar i va venir Don Miquel Rosselló, anomenat vicari del Convent. El 

vicari del Convent també va partir i va venir Don Pedro Torres, vicari del 

Convent que es va trobar el deute de 280.000 pessetes. Mitjançant 
curolles seves i ajudes del poble va pagar el deute i vivia dalt. 

Això és la història que nosaltres sabem fins aquí. Per tant no tenc cap 

inconvenient amb comentar-ho, posar-ho a la pàgina web o fer un 

document demanant a alguna persona que sàpiga de història i que ho 

pugui redactar. Perquè simplement jo m’he fet quatre apunts del llibre a 

llapis.  

Per tant aquesta casa no sé si està escripturada o no, si el vicari ho va fer, 

si na Margalida Massot ho va regalar o ho va donar... Això ho desconec, 

però ho podem mirar. Però crec que fa des de l’any 1940 que si ho 
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cerques, aquesta casa s’ha tomada, s’ha tornat a fer però dóna temps i ho 

podem cercar dins el nostre arxiu. Això evidentment és feina, però ho 

podem documentar i podem fer un dossier, no hi ha cap pega, però jo 

crec que des de l’any 1940 està més que clar que això pertany a l’església 

i que hi han fet moltíssimes de feines.  

De fet he anat al llibre del Pare Josep Capó «La Vila de Santa Maria del 

Camí». Al seu llibre a les pàgines 226 i 227 ens xerra de l’església. Té un 

capítol que xerra absolutament de l’església, per fer-la tots els hortets que 

tenien allà anaven donant trossos per construir l’església, la casa del 

rector i suposo que el pati. Això també al llibre del Pare Capó si ens ho 
llegim hi ha molts de signes de documentació.  

El Sr Joan Rodríguez pren la paraula i diu que la única cosa que hi tenc 

molts de dubtes és quan es xerra del pati de la rectoria, que és exterior i 

el de la Plaça Caiguts. 

El Sr Batle respon, Joan per favor. Hort de Ca’n Capó, simbologia 

franquista, fa molts d’anys que li varen canviar el nom quan es va fer la 

reforma, per tant Hort de Ca’n Capó. Perquè allà hi havia una escola que 

es deia l’Escola de Ca’n Capó, que és al costat del bar Gènesis. Tot aquell 

edifici era una escola que desgraciadament es va vendre, es va comprar i 

es varen fer pisos, però allò era l’escola, que mon pare hi va anar. Allà 

darrera, que era la plaça antiga dels Caiguts, allò era l’hort, que era al 

temps de la república. Per commemorar això i en respecte a la gent que 
també ho feia, l’ajuntament va decidir a un ple el nom de Escola de Ca’n 

Capó. 

Doncs si em permets, vull compartir pantalla.  

El Sr Batle continua dient que això és simplement una captura de pantalla 

del Google Maps. Si seguiu el ratolí veis que això és l’església, el sagrat... 

El pati que tu em dius Joan, és el pati exterior aquest dels tarongers, que 

perdoneu però jo d'exterior no li veig res, ja que entres per aquesta 

cotxeria de per aquí, que això és la Plaça Escola de Ca’n Capó. Aquest pati 

d’aquí, és un pati de tota la vida dels horts que teníem i els corrals que 

hem tengut a casa nostra. Ca sa meva padrina ha tengut corral, tothom 

que té una casa a Santa Maria que no sigui un pis, fora comparatives 

odioses, però tothom que té una casa antiga té un corral.  

Per tant això és el corral de la rectoria, es veu perfectament la limitació. 
De fet aquest corral amb el conveni que signam amb el rector, aquest 

corral l’utilitza qui vol amb un conveni. L’utilitza l’ajuntament, que té 

convenis per a utilitzar Ca’n Sanxo... Qualsevol espai que l’ajuntament ha 

hagut de menester o qualsevol entitat que l’ha hagut de menester feim un 

conveni amb l’església i no hi ha hagut cap problema. Per tant aquest 

pati, per a jo, totalment interior perquè queda més que clar que és un 

corral d’aquesta casa. És l’únic que me genera dubte i senzillament aquest 
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punt número 3, jo amb el punt número 1 i número 2 estic totalment 

d’acord amb que l’ajuntament faci una investigació i la faci pública, no hi 

tenc cap problema. Simplement el que vos he contat aquí, els llibres que 

tenia jo a casa, vaig mirar un poquet la història del poble.  

Per tant podem demanar a algú que en sàpiga, tengui la titulació i la 

habilitat per poder cercar arxius i que ens faci un petit dossier, per tenir 

una història més per saber més història del nostre poble, no ho veig 

malament. Ara, aquest punt senzillament envers de que es faci necessari 

no, jo simplement seria signar un conveni amb l’església en aquest cas 

amb el rector, perquè ens deixi utilitzar aquest pati en els moments 
puntuals en els que s’hagi de menester. Ara, que es faci públic un pati que 

has d’entrar per una cotxeria, que l’has d’obrir, ho has de demanar i que 

el rector té el cotxe aquí... jo Joan ho veig un poc, no sé poc pràctic. 

Doncs amb els altres punts estic totalment d’acord, podem fer la 

investigació, no hi ha cap problema. Crec que com més es sàpiga i més 

coses puguem treure del nostre poble molt millor. Més història 

coneixerem, més rics ens farem, però amb això faria el conveni. 

De fet puc dir que quan el poble de Santa Maria no tenia rector, aquesta 

rectoria necessita un poc de mà de metge, jo vaig tenir l’oportunitat 

d’entrevistar-me amb el senyor bisbe. L’ajuntament tenia molts d’espais i 

era abans de fer el centre de dia, li vaig demanar al bisbe si podíem fer un 

conveni de que aquesta rectoria es cedís a l’ajuntament i nosaltres 
evidentment la reformarien per ubicar el centre de dia aquí. Ell va dir que 

s’ho estudiaria, que hi havia peticions de que els rectors volien venir. De 

fet l’ajuntament ho va demanar perquè tenim una manca d’espais i 

aquests espais són prou importants i prou grossos per mantenir-los 

l’església i perquè només visqui una persona. Jo seguiria amb el tracte de 

fer convenis per poder utilitzar. Dit això Joan el primer i el segon punt no 

hi ha cap problema.  

El Sr Joan Rodríguez demana la paraula, el Sr Batle li cedeix i diu que 

solament, si que hi ha una errada, ja que jo he posat: perquè l’espai físic 

exterior. Això oblidau-ho, està mal redactat. Volia posar en espais com a 

casa parroquial, a exterior no em referia a l’exterior de la casa. M’explic? 

El Sr Batle contesta que està d’acord que ell ho ha llegit i és la seva 

interpretació.  

El Sr Joan Rodríguez especifica que no ha volgut dir l’exterior, ja que jo sé 

que hi ha la plaça. Jo dic l’exterior de lo que és la Casa Parroquial. Jo veig 

la bona voluntat i em pareix molt bé, jo puc rectificar lo de l’espai físic tal i 

qual si surt d’aquí demanar un conveni. 

Jo vull posar damunt la taula una reflexió fonamental. No sé perquè 

nosaltres com a ajuntament tenim que anar a demostrar que és de 

l'església. Jo el que estic posant damunt la taula d’aquest ple es que sigui 

l’església que demostri que és seva. Perquè pareix que li estem fent la 

feina a ells. Jo estic demanant que ens presentin, no solament que és la 
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seva titularitat amb la documentació adient que sigui. El que tu dius el 

contracte del 1909, com l’han venut a l’altre... Es que perdonau, són ells 

els que tenen que demostrar que és seu, que s’ho han posat al seu nom, 

no nosaltres hem d’anar a cercar. No sé si m’explic, aquí consta que són 

ells que han anat al bisbat amb un certificat i han dit això és meu.  

Jo només estic demanant que l’ajuntament li demani i no nosaltres que 

cerquem, però bé si vols fer. Tot el que sigui informació, històric i tal, tot 

el que tu has contat que jo no sabia lo del 1909, no ho he llegit.  

Doncs jo planteig això. El tercer punt solament retiraré la paraula «espai 

físic exterior» de lo que és la Casa Parroquial. 

Gràcies. 

El Sr Batle respon que:  jo crec que això és tot el contrari. No és l’església 

que ha de demostrar que és seu perquè ningú de nosaltres ha de 

demostrar que casa seva es casa seva. En tot cas nosaltres hauríem de fer 

un estudi d’aquests immobles si ens sembla bé i votam que si.  

Una cosa es que estem d’acord o no amb la manera que s’ha registrat. 

Antigament et puc dir que normalment quan es comprava o es venia una 

cosa te feien un paper amb les escriptures i quedava dins un calaix. Si els 

hereus la trobaven la tramitaven i sinó quedava perduda per sempre. Això 

s’ha fet històricament des de sempre, però haver de demanar a l’església 

que s'autojustifiqui quan té una llei estatal, que la va fer un president. 

T’agradi o no t’agradi la va fer i va quedar aprovada, haver-li de demanar 
que justifiqui que sigui seu... Ara si nosaltres investigam, demanam i 

després descobrim o veim que això podria ser una possibilitat de que sigui 

per al poble, pot ser es pugui fer alguna cosa. Però tu no aniràs a un 

veïnat i li diràs que t’ha de demostrar que aquesta casa és teva. 

El Sr Joan Rodríguez comenta que en el text que he escrit diu això. Ara ha 

estat una ampliació de la situació de la conversa. En el text de la moció el 

que diu és que l’ajuntament de Santa Maria recapti informe, esbrini i es 

posi en exposició pública les circumstàncies i documents. El que he dit 

anteriorment és una ampliació. 

El Sr Batle explica que  L’ajuntament recaptarà informació, a més, que tu 

ens ho demanes. Vares posar: Que l’ajuntament de Santa Maria recapti 

informe i posi en exposició pública les circumstàncies. Doncs farem aquest 

estudi. 

El Sr Joan Rodríguez diu que en el punt número 3, també estic dient que 

l’ajuntament de Santa Maria faci les gestions necessàries perquè l’espai 

físic no estem dient de tomar. M’explico? Si tu m’estàs dient que 

començar unes gestions amb el bisbat per a l’ús de tal i qual, això són fer 

gestions. 

El Sr Batle diu que signar un conveni per fer gestions i voluntariats. 

El Sr Joan Rodríguez respon que Jo solament vull el compromís de 
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l’ajuntament perquè comenci a fer gestions i arribar a un conveni. 

El Sr Batle replica dient que és el que fins ara hem fet. Gestions per 

emprar Ca’n Sanxo, gestions o convenis. El que passa es que cada cop ve 

un rector nou i hem de demanar moltes coses i no hi ha cap problema. 

Però sempre s’han fet gestions. Per exemple, l’ajuntament s’ha fet càrrec 

del manteniment i la neteja del Sagrat, perquè el Sagrat forma part de 

l’Església, que és l’antic cementiri que teníem, això ho sabem tots. Però 

realment el Sagrat es part de l’Església, forma part del conjunt històric de 

l’Església, però és del públic perquè hi passen tots els vianants, els nins 

de Ca’n Sanxo hi seuen, els pares esperen... Per tant és de caixó que 
l’ajuntament hi faci el manteniment, la poda, el rec, la neteja... Amb això 

no hi ha cap problema i no hem tengut cap inconvenient.  

Si tu m’estàs dient en el punt número 1 i 2 que facem una investigació, 

perfecte la podem fer. Com més sapiguem millor.  

El tercer punt, que és el que discutíem si només em dius fer gestió, 

l’estem fent és a dir no hi ha res a fer. Si és això podem votar que sí. 

Sabrem més història o més coses del nostre poble, que igual ens dona per 

publicar un llibret de la història de Santa Maria i seguir fent aquest 

conveni amb les propietats de l’Església. No hi ha cap inconvenient. Jo 

t’assegur que com a batle ho seguirem fent, perquè és per al benefici del 

poble.  

Aquest ajuntament com tots sabem, desgraciadament té una manca 
d’espai i per tant feim convenis privats amb l’església i amb el que sigui, 

amb el fi de donar solucions a totes les curolles de la nostra gent. El que 

ens falta a part de doblers, són espais.  

Ara cedeix la paraula al Sr Andreu Jaume que hi diu que  jo sense tampoc 

molt de temps havia fet el mateix que tu, havia anat a un parell de llibres. 

Per jo i com per molts de santamariers, persones majors i no tan majors 

amb les que he xerrat, no tenen cap dubte dels béns que ha posat 

l’església, de les immatriculacions realitzades per l’església de Santa Maria 

no tenen cap dubte de qui era i de qui és des de fa molts d’anys. Si ho 

varen fer basant-se amb la llei i és una cosa legal, no veig perquè 

nosaltres ara hem d’anar a treure i fer parèixer el que és i el que no és. 

Per ventura algun poble hi ha hagut alguna zona la qual no era seva i 

l’han demanada, però Santa Maria jo crec que tant en el cas de la Plaça 
dels Hostals, que és l’edifici d'aquí on hi ha la font ara, que era El Teatre 

del Convent o la Rectoria d’ara, que ja va construir el rector Caldentey 

amb els terrenys que li va cedir la família Olesa i abans la rectoria era Ca 

ses Monges i varen fer el convent de les monges i en feren una de nova. 

Jo no crec que hi hagi cap dubte en aquest cas. L'església deixa emprar el 

pati de Can Sanxo quan és necessari, deixa emprar Can Sanxo, la cotxeria 

de la rectoria per fer de magatzem dels Serveis Socials, hi hem entrat els 

cotxes quan és necessari, l’hort de la rectoria el podem visitar si 

demanam permís com tothom que pot deixar entrar a casa seva... Però no 
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veig a una banda que hi viuen, que ho usen, si fos que està abandonat, no 

hi ha la necessitat de fer aquestes coses. 

Nosaltres votarem que no, no hi estem d’acord.  

El Sr Batle diu:  Jo Andreu, si em permets. Jo també tenc claríssim de qui 

és, tota la vida ho hem viscut. Tenc 52 anys i 50 anys fa que visc el 

mateix. Sempre ho he sentit contar a la meva padrina i ho tenc clar. És 

vera com tu dius, que hi ha pobles que l’església per ventura s’hagi 

immatriculat una plaça o les típiques murades, això sí que realment es 

podria investigar. 

Jo ho tenc clar, però si hem de fer una investigació per conèixer més 
coses i redactar de qui era i de qui no era no ho veig malament. Tenc 

claríssim de qui és, però fer una investigació i seguir amb els convenis que 

hem fet fins ara amb l’església, sempre hem tingut les portes obertes i 

ens han deixat qualsevol espai seu. 

És una moció que no sé, una moció que farem la investigació, la 

publicarem i quedarà més clar. Tota aquesta gent jove com per exemple 

la meva filla, podrà llegir i documentar-se, que molts de pics jo ja no li 

cont aquestes coses perquè em diu «papà quin rotllo», però almenys 

quedarà escrit.  

El Sr Andreu Jaume continua dient que  Jo pens que hi ha hagut persones 

com Don Josep Capó que està molt ben documentat, que ho han historio 

grafiat a tot això, Don Joan Vich, el Vicari Salvà... Tota aquesta gent que 
ja feren i que han escrit coses sobre la història de Santa Maria, no veig la 

necessitat però bé. Nosaltres ja hem dit quin serà el nostre vot. 

El Sr Batle contesta que de fet el Pare Capó, que va escriure un llibre amb 

dos volums, que són com una joia, que és un deure moral i una nova 

realitat per a les noves generacions.  

El Sr Andreu Jaume diu que segurament també a alguna jornada d’estudis 

locals, hi ha alguna cosa sobre aquestes construccions, crec recordar-ho. 

El Sr Batle diu que tal vegada fer aquesta investigació i publicar-la a les 

properes jornades és una manera de donar-li difusió i que tothom sàpiga 

d’una vegada per sempre, de qui és i qui no és. 

No crec que hi hagi més inconvenients i més dubtes, personalment xerr 

com Colau que ho tenc claríssim i ho he viscut tota la meva vida. Passem 

a votar la moció que queda aprovada amb vuit vots a favor i cinc en 
contra del grup municipal del PP, de la següent manera:  

«Que l'Ajuntament de Santa Maria del Camí recapti, informe als veïns i 
posi a exposició pública les circumstàncies i documents dels béns 
immatriculats en el nostre municipi a l'empara de l'article 206 de la Llei 
Hipotecària, des de l'any 1978 per l'Església Catòlica, per si hi hagués 
al·legacions.»  
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9.- Moció ALPSM: Moció per instar al poder legislatiu de l’Estat 

espanyol que modifiqui la legislació vigent despenalitzant els 

actuals delictes d’injúries a la Corona, ultratge a la bandera, 

enaltiment del terrorisme etc amb l’objectiu de garantir la llibertat 

d’expressió i harmonitzr el dret espanyol amb l’europeu i sol.licitar 

l’indult dels rapers Pablo Hasssel i Josep Valtònyc.  

 

El Sr Batle cedeix la paraula al Sr Joan Rodríguez que explica que no la 

vull fer molt ample ja que la varem presentar a l’altre ple i la varem 

retirar per xerrar-la durant aquests dos mesos. Doncs aquesta moció té a 
veure una mica amb tot el que va passar del tema del raper Pablo Hasel i 

després ajuntar-ho una mica amb el tema de Josep Valtonyc. Demanam 

fer constància al nostre entendre de que s’està tallant la llibertat 

d’expressió, que s’estan emprant una sèrie de mecanismes per tapar una 

mica els diferents posicionaments a la majoria. 

Demanam en aquest ple instar al govern d’Espanya derogar de forma 

immediata la llei orgànica 4/2015, que té el tema de protecció a la 

seguretat ciutadana que ho hem viscut no fa molt amb el tema de les 

concentracions durant l'època de la pandèmia, que són moltíssimes. 

Bastants de joves de Santa Maria, que varen ser identificats quan varen 

anar a una manifestació a la Plaça de les Columnes i els hi varen posar 

multes d’entre 300 i 600€. 

També demanem a l’ajuntament modificar la llei orgànica del codi penal, 

com molt bé dic el tribunal Europeu de Drets Humans. 

El tercer, demanar l’aprovació de l’indult per a Valtonyc i Pablo Hasel. Jo 

sé que havia abans una anterior que l’havia estat mirant, que em va dir 

en Colau crec que de fa 2 anys sobre la llibertat d'expressió que té una 

part d’aquest contingut. Aquesta moció la mantenc perquè hi ha una 

expressió una mica més de demanar de derogar la llei orgànica que 

tothom diu la «Ley mordaza». Aquí també s’incorpora el cas de Pablo 

Hasel que en aquell moment no hi havia. 

Moltíssimes gràcies. 

El Sr Batle respon que nosaltres com has dit tu Joan, aquest grup 

municipal va dur dia 16 de març del 2017, al punt número 4 va dur la 

defensa de la llibertat d’expressió que la varem votar a favor. Per tant 
aquesta també la votarem a favor per coherència absoluta ja que hem 

varem votar una, doncs també votarem aquesta, perquè evidentment 

creim amb la llibertat d’expressió com no pot ser d’altre forma. 

I cedeix la paraula al Sr Andreu Jaume què hi diu que Nosaltres també 

creim amb la llibertat d’expressió, però creim que darrera la llibertat 

d’expressió no s’ha d’amagar qualsevol intenció d’insultar, de xerrar 

malament dels altres, de demanar la mort de persones... Creim que hi ha 

uns límits, no entrarem a la discussió. 



 

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

El Sr Batle respon que això està clar, que no s’ha de insultar. Tampoc s’ha 

de criminalitzar a algú per expressar-se. Per tant anam a passar a votació. 

Per tant l’acord següent queda aprovat per 8 vots a favor i cinc en contra 

del Grup Popular:  

 

«El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta, al 

Govern d’Espanya i el poder legislatiu, a derogar de forma 

immediata la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 

protecció de la seguretat ciutadana.  

 

El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta al Govern 
espanyol a modificar la Llei orgànica 10/1995, de 23 de 

novembre, del codi penal, i suprimir o bé modificar l’apartat 3 

de l’article 490 i els articles 491 i 543. 
  

El Ple de Santa Maria del Camí insta el Govern d’Espanya a 

indultar els rapers Josep Valtònyc i Pablo Hasel» 

El Sr Batle dona per finalitzada la Part Resolutòria i hom passa al punt II 

 

II.- Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació: 

En aquests moments el Sr Joan Rodríguez pren la paraula i diu que vol 

donar les gràcies als diferents grups municipals que han aprovat les 

propostes que hem presentat en aquest ple i compartir-ho amb la resta 

encara que han votat en contra, perquè crec que sempre hi som per 

debatre i per a compartir. 

Gràcies. 

El Sr Batle replica que som aquí per xerrar i discutir les diferents idees per 

arribar a un bé comú sobretot per a Santa Maria, això ho tenim clar. Per 

tant benvingudes aquestes paraules. 

 

1.- Comunicacions de Batlia:  

Seguint amb l’ordre del dia el Sr Batle demana que, si després d’haver 

rebut la documentació, hi ha algun dubte, ningú hi presenta cap dubte, 

per la qual cosa es dona per finalitzada aquesta part.  

2.- Precs, preguntes i mocions:  

El Sr Batle cedeix la paraula al Sr Andreu Jaume, demanant si té alguna 

pregunta? 

El Sr Andreu Jaume respon que sí, Sobre les obres del carrer llarg que 

pareixen mai acabades, a l’altre ple varem demanar si vos havien dit si  

quedarien acabades a finals de març i principis d’abril. Veim que encara 
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segueixen, però ara ja ens preocupa que aquesta empresa no hagi agafat 

les coses així com toca. 

Deman, quin tipus d'execució tenien aquestes obres? 

El Sr Batle respon què això és el que et volia contar. El primer de tot 

t’agraesc la pregunta i disculpes a tots els veïns afectats i a tot el poble. 

Aqueixa empresa tenia una execució, evidentment hi ha les seves 

penalitzacions i tot això es queden sense cobrar evidentment. Teníem una 

execució de 3 mesos i ho han allargat a 9 mesos. Ha estat un embaràs 

llarg. 

El Sr Andreu Jaume respon que el que volíem dir és que hi ha una 
penalització i a veure si l’ajuntament fa comptes d'exercir el dret. 

El Sr Batle respon que sí, tenim el dret i saben perfectament la super 

penalització, perquè s’han passat de 6 mesos. Doncs si que és cert que 

han estat unes obres molt dificultoses perquè hem trobat un vertader  

desastre davall aquests carrers. 

Les canonades eren molt antigues, hi havia connexions fetes de qualsevol 

manera, hi havia tubs d'uralita que s’han hagut de retirar amb les seves 

mesures de protecció. Ha estat molt costós i hem tornat a deixar totes les 

connexions d'aigües netes i brutes solucionades. Torn a demanar 

disculpes als veïns que han patit 9 mesos d’obres. Ho hem deixat amb 

molt bones condicions i ja que ho teníem al aire consider que s’havia 

d’arreglar. Valia més patir un poc més i no deixar-ho d’aquella manera 
que hagués estat molt fàcil, sinó que per responsabilitat i coherència les 

coses quan s’aixequen i trobes aquest desastre s’han de fer bé. 

Dir-vos que demà s’obrirà el carrer, les obres estaran mes o menys 

finalitzades, avui matí posaven els discs  i quedarà totalment 

peatonalitzat. Demà s’obrirà, aquest cap de setmana hem de tenir molta 

cura, jo demà tenc una reunió amb la policia perquè com que estarà obert 

no fos cosa sigui un caos, perquè ens hi hem d’acostumar tots ara.  

Les obres estan per acabar, quedaran quatre remats que són quatre 

pedres que també les arreglarem i les posarem a les portasses de la gent, 

perquè clar ara hem modificat les entrades i sortides sobretot per 

entrades i sortides d'aigües tant netes com de pluvials. Doncs sirà cost 0 

pels veïns no pot ser d’altre manera, l’empresa es fa càrrec, només faltarà 

posar unes pedres i quedar bé. Queden els quatre detallets, demà matí hi 
ha una neteja exhaustiva i devers les 10:00hrs fan comptes d’obrir els 

carrers perquè ja es pugui gaudir. Es vera que han estat unes obres 

massa llargues. 

A més a més d’haver trobat aquest desastre hem tingut tres o quatre 

covids, que això ha suposat aturar les obres devers 40 dies, perquè cada 

cop que hi havia un covid eren 10 dies aturats, ja que tots estaven amb 

contacte i tots havien de fer quarantena.  

Hi ha hagut molts de veïns que m’han fet saber que aquesta empresa és 
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una impresentable perquè ve a fer feina després no, hi ha gent o no hi ha 

gent i això és per la covid. Aquesta gent ha estat devers quatre cops, 40 

dies sense aparèixer ningú, les obres estaven tancades per tant donava 

mala imatge. 

Però es que hem viscut una situació surrealista de covid, l’únic que podem 

fer és demanar disculpes als veïns, a tot el poble perquè hem fet fer molta 

voltera. Crec que valdrà la pena i aquest cap de setmana estarà totalment 

arreglat. 

El Sr Andreu Jaume agafa la paraula i diu : Una altra cosa que és estètica 

que suposo que també vos ho han fet arribar els veïns i molts que no ho 
són, xerren molt d’aquests fanals que s’han posat. Jo ja vaig dir a la Plaça 

dels Hostals cosa dels fanals i és que s’altre dia una dona em deia que a 

Santa Maria tenim un mostruari dels fanals. Lo bo que hagués estat posar 

un fanal descatalogat no sé si es diu així perdonau. 

Tenim uns fanals a l’ajuntament, uns altres a La Plaça Nova, uns altres a 

la carretera, uns altres allà... hi ha contrastes però es contrastes que han 

creat no pareix del gust de la gent. 

El Sr Batle respon que està totalment d’acord. De fet quan es varen fer jo 

hi vaig anar perquè hi va haver un rebombori amb els veïns, totalment 

d’acord. L’ajuntament tenia un criteri que vos volia explicar aquí i és que 

tenim vàries faroles com tu bé has dit a la Plaça Nova, als Hostals... per 

tot tenim faroles diferents. Això fa que quan tu fas unes faroles que van  
al contractista i el contractista et posa les faroles, et deixa triar dins un 

parell de models, que evidentment miren per ells, miren sobretot el preu, 

amb les característiques que demanam però miren el preu. Doncs cada 

contractista et fa aquest desastre. 

Després l’ajuntament va optar per unificar criteris i intentar posar la 

mateixa farola per tot. Doncs varem posar aquesta farola que era la més 

guardonada a nivell europeu, la més eficient i jo vaig explicar a un altre 

ple que aquestes faroles estan equipades per posar sistemes informàtics i 

que les puguis controlar des de l’ajuntament. 

Per exemple els que ens passa cada cop és que tots els carrers de Santa 

Maria van amb un rellotge, perquè els sensors de llum no funcionen prou 

bé i els rellotges cada cop les hem d’estar regulant. Molts de pics et trobes 

a les 19:00hrs de l’horabaixa un carrer que les faroles estan enceses quan 
encara fa sol. Això és perquè va amb el rellotge antic i la brigada cada dia 

ha de fer la passada a tots els rellotges i a vegades en queda algun o no 

han acabat senzillament. 

Doncs intentàvem optimitzar i posar un parell de faroles que siguin molt 

eficients i òptimes pel poble, sobretot que sigui d’una fàbrica que durant 

20 anys et faci la mateixa farola o que sempre hi hagi recanvis i que 

siguin bones de mantenir. 

Dit això havíem optat per aquestes, a la Plaça dels Hostals hi va haver 
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gent que li va agradar i a gent que no. És cert que al Carrer Llarg no han 

quedat gaire bé i és cert que jo em vaig presentar i li vaig dir als veïns 

que no passassin pena que les faroles es canviarien. Les faroles es 

canviaran, no hi haurà cap pèrdua per a l’ajuntament, perquè dins el 

poble s’han de fer al passeig que ajuntarà la plaça Andreu Torrens amb el 

camp de futbol. 

Tota aqueixa zona queda modificada amb el pla de serveis perquè hi ha 

un perill a causa de la circulació i on hi ha aquell el pas de vianants és 

perillós. 

L’opció és posar tota la vorera aferrada amb la Plaça Andreu Torrens al 
costat del pàdel, fent un gran boulevard on els cotxes puguin aparcar amb 

bateria i no es perdi cap aparcament. Tornaríem a sembrar els arbres i els 

cotxes anirien a 20, perquè en aquest cas és una zona esportiva i han 

d’anar a n’aquesta velocitat i que sigui entrada i sortida cap a la zona de 

Ruycal. Així no serà tan perillós. 

Hem de tenir sort i molta cura per deixar els al·lots, però no és òptim ni 

eficient, per tant vàrem optar als pla d’obres i serveis que ja està aprovat, 

remodelar tota aquesta zona. Doncs aquestes faroles si que hi van bé en 

aquesta avinguda, per tant aquestes faroles que estan col·locades al 

Carrer Llarg es guardaran, ja estan pagades i fetes i després es 

col·locarien allà.  

Trobar faroles com tu dius Andreu, que a Santa Maria hi hagi dos models i 
així com es vagi canviant les de la Plaça dels Hostals o la Plaça de la Vila, 

es posin faroles unificades. Per exemple a la Plaça Nova també serien les 

mateixes perquè els nostres electricistes de la brigada tenen dificultats per 

trobar peces que ja no existeixen, que ja no es fan i han quedat 

descatalogades i és un caos que ens passa aquí i a tots els pobles. 

El criteri bàsic que teníem era unificar això i posar dos o tres tipus de 

faroles màxim, per això havíem triat aquestes que el contractista ens 

havia ofertat i havíem optat per aquests tipus, perquè tenien molts de 

premis. Però és ben cert Andreu que dins el Carrer Llarg, fan molt de llum 

i estan molt bé però s’ha de cercar una cosa més adient i es canviarà. 

Varem xerrar amb els veïns i no hi ha cap problema. No s’han canviat fins 

ara perquè com que hi ha el projecte i el Consell de Mallorca ens paga el 

50% de l’obra, fins que vengui el tècnic del Consell de Mallorca i revisi, 
doni d’alta i recepcioni l’obra no podrem tocar les faroles. 

Només bastaria canviar les faroles que no siguin del projecte per tenir 

problemes amb el Consell de Mallorca i amb el tècnic pertinent. Hi pot 

haver tècnics amb la seva bona voluntat del món i amb el seu criteri que 

digui no passa res, però hi pot haver tècnics que diguin heu canviat ses 

faroles i per tant no compliu. Per tant es va xerrar amb els veïns i varem 

dir paciència que les canviarem, ja s’han posat les pedres que hi havia 

d’una manera que sigui fàcil de llevar per poder-les canviar, les 

recuperarem i les posarem a un altre lloc. L’únic que hem perdut serà una 
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mica de feina, que l’empresa segurament amb la penalització no ens 

costarà res, per tant hi coincideixo.  A vegades ens surt molt bé i aquest 

cop no.  

Amb tota la bona voluntat del món Andreu, s’ha seguit aquest criteri per 

unificar sobretot. El personal de la brigada que es dedica a l’electricitat 

ens ho demana per favor, per tenir stock de recanvi ja que sempre hi ha 

faroles que es trenquen i els veïns et criden, perquè estàs un mes cercant 

recanvis que són faroles obsoletes o que ja no es fan i tenim d’aquí a 

l'escola tres tipus de faroles. Més o menys amb el mateix to perquè les 

que varen posar ja no es fabriquen i ja no existeixen. Per tant, això s’ha 
de corregir i hauríem de cercar unes faroles que són les que s’usen ara, de 

fet jo soc aquí i vos mostr el catàleg de faroles que tenc davant i és un 

tema que tenc aquí. 

Van per aquestes faroles que siguin eficients, leds, que es puguin 

autocontrolar des d’un programa informàtic, un mòbil, des del cap de 

brigada o el que és especialista amb la corrent pugui controlar-ho des del 

mòbil. 

Més o menys com ho fem des de casa que ja ho fem, idò a nivell 

municipal i això és la tendència, per això ens servirien aquestes. 

Seguirem cercant i consensuant quins models posam a la zona antiga, per 

tant amb això no hem encertat. 

El Sr Andreu Jaume torna a agafar el torn de paraula i hi diu: Ara que sóc 
en aquest redòl, crec que a la Plaça de l’Ajuntament veim que les 

jardineres, a part dels ramellers que hi ha, hi ha molta herba i crec que 

els veïns i tots els santamariers trobam que la Plaça de l’Ajuntament 

s’hauria de conservar una mica, sobretot són les jardineres que hi ha. 

Altres bandes estan bé. 

Una altre cosa també és que a la gent li xoca que hi hagi l’estrella de 

nadal posada. No sé si ja no hi és però no fa molts de dies hi era. 

El Sr Batle diu que no s’hi ha fixat 

El Sr Andreu Jaume li diu que fins no fa massa dies encara hi era 

El Sr Batle diu que s’hi fixarà.  

El Sr Andreu Jaume pren la paraula i diu: Bé són precs això. Després tenc 

una pregunta d’aquest redòl. Quin problema hi ha hagut aquí on acaba el 

Carrer de Sant Jordi i on comença el Carrer Paborde Jaume, en aquell 
redòl de cases que hi ha les barreres verdes i això? 

El Sr Batle diu que no hi ha hagut cap problema, però què ho explicarà. 

Quan hem començat el projecte de la fase 2, per continuar amb el carrer 

Llarg que a la meva forma de veure-ho i en la meva opinió ha quedat molt 

bé. La veritat que aquests carrers que donaran cap a la Plaça de la Vila 

estan molt bé i dona goig passejar-hi tranquil·lament. Dóna un caràcter de 
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poble que personalment a mi m’agrada molt. 

Doncs quan estàvem preparant tot això ens varem adonar que dins les 

normes subsidiàries aprovades del 88, aquelles barreres donen accés a un 

pati públic, és a dir tot allò és públic. Si tu ho recordes bé Andreu, que tu i 

jo som més o menys de la mateixa edat i hem arrossegat molt de temps 

per aquí, allà anàvem a comprar vi. Això no estava tancat i era un pas, 

per tant això és una petita plaça pública.  

El que varem fer va ser reunir-nos amb els veïns i els hi varem dir 

barreres fora, això és un espai públic que l’ajuntament recupera.  

El que no farem ara a un espai públic és deixar-ho privat. Per tant el 
Carrer Paborde Jaume amb el Carrer Sant Jordi s'entroncaran i allà farem 

l'embelliment, hi passarem i recuperarem aquest espai públic per al poble 

de Santa Maria. Posarem una farola i un banc i quedarà un espai públic 

fantàstic que és nostre i la gent hi podrà anar. Evidentment la gent que 

viu allà no s’ho ha d’apropiar. 

Per tant, ja ho han gaudit molts d’anys, però és un espai públic que surt a 

les normes subsidiàries i a tots els planejaments antics. Nosaltres que ja 

tenim una certa edat recordam que aquestes barreres no hi eren i 

passàvem a comprar vi en aquest celler abaix, que ara és una cotxeria. 

Allà es venia vi a granel i nosaltres els al·lots anàvem a jugar, jo hi he 

anat a jugar. Per tant és vera que això per a la memòria es perd, però és 

vera que és un espai públic i que per tant aquest ajuntament no el perdrà. 

Hi ha hagut un acord amb tots els veïns, tots ells hi estan d’acord no hi ha 

hagut cap problema. Les dues famílies que estan confrontades hi ha hagut 

una xerrada, varem mostrar els mapes, els plànols. Els varem dir com 

quedaria i això si que els preocupava molt. 

De fet al Carrer Llarg, quan passi el Consell de Mallorca ens hem plantejat 

llevar les pilones, les faroles que són la discòrdia i aquestes pilones 

canviar-les amb jardineres. Jo els hi vaig dir que si em donaven la paraula 

de que les cuidarien ho podríem fer, perquè aquestes jardineres venint 

cap aquí unes jardineres com les de la Plaça Hostals, llargueres que facin 

la funció de protegir el vianant i que alhora dóna un embelliment al carrer, 

per a jo no hi ha cap problema ni un.  

Ens suposarà un poc de feina llevar aquests pilons, són pilons que les hem 

fet a posta amb l’escut de Santa Maria i els posarem a un altre lloc. Si els 
veïns ho demanen i evidentment fan aquestes propostes, encantats de la 

vida ho farem i encara quedarà molt millor del que està. 

Això Andreu és el problema que hi ha hagut, que ens hem donat compte i 

no ho havíem contemplat però això és públic i per tant entra dins el pla 

d’embelliment del poble. 

El Sr Andreu Jaume demana com està el tema de les proves de policia 

El Sr Batle, diu que queden poques proves per aconseguir les definitives.  
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El Sr Andreu Jaume respon que veim cada cop més per la situació que 

necessitam cobrir les places i tenir policia perquè la inseguretat ha 

augmentat, els robatoris... 

El Sr Batle explica el ritme i les passes que s’han duit a terme sempre 

amb les pautes de l’EBAP i seguint la normativa vigent. I s’espera 

aconseguir tenir els 15 policies en plantilla.  

El Sr Andreu Jaume diu que Veim que hi ha molts de robatoris inclòs al 

cementiri roben flors, gerros... Volia demanar al cementiri a part de les 

hores que està tancat el personal que hi ha hi és tot el dia? 

El Sr Batle diu que el  personal que teníem se va jubilar i ara hem aprovat 
un borsí de nou operari de brigada, que s’ha consensuat amb el sindicat i 

em sembla que ja ho farem públic i en tornarem a agafar. Ara tenim es 

dos que es jubilaren, evidentment eren persones majors que estaven al 

cementiri i ho duien súper bé i ara fem el que podem amb el personal. Ara 

tenim aquest borsí amb la llista d’admesos que estem a punt de publicar i 

començarem a contractar a gent per aconseguir la dinàmica que dúiem. 

El Sr Andreu Jaume té una altra pregunta. L’ajuntament ha de llevar les 

flors o les corones de damunt les tombes que no s’hagin llevades o no te 

cap obligació d’això? Quan són seques o podrides em referesc. 

El Sr Batle respon que en teoria sempre ho hem fet i ho farem sempre, 

obligació no ho sé cert, però bé és una cosa que hem fet i que farem 

sempre ja que dóna molt mala imatge al cementiri i és el que no volem. 

El Sr Andreu Jaume, referent al famós clot del Camí de Coanegra, diu que 

veuen que hi han posat alguna mica d'asfalt, de terra... però la gent es 

segueix queixant de les bicicletes i les motos, ja que és una cosa perillosa. 

El Sr Batle respon Si que és vera que no hem tingut cap desgràcia, perquè 

quan plou les bicicletes o alguna moto que pugui passar no pot veure el 

clot. 

El Sr Andreu Jaume diu que no es veu gens. 

El Sr Batle respon que El projecte està a punt d’acabar i ho arreglarem 

tot, tota aquella zona, treurem les aigües cap el torrent i quedarà arreglat 

d’una vegada. 

El Sr Andreu Jaume diu que després amb això dels clots, al Carrer de la 

Balanguera davant el número 10 hi ha un tros on hi ha un clot bestial, vull 

dir que també ara com que hi passen molts de cotxes. Els veïns clar 
senten el renou, perquè en fa bastant i és molt molest i ara, amb les 

finestres obertes, per ventura seria adient arreglar-ho.  

Després al Camí de Can Franco hem vist publicat que el Consell ens ho 

havia cedit. 

El Sr Batle diu que a la fi el Consell ens ha enviat la carta i oficialment 

està publicat de que Can Gamundí fins a Can Franco i una mica més ja 
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ens pertany a l’ajuntament. Varen anar a pintar, perquè aquest cap de 

setmana sigui efectiu el canvi de circulació i poder veure amem com 

funciona i també hem d’arreglar el clot d’aquella aigua. 

El Sr Andreu Jaume diu que des del Consell no han acabat res. 

El Sr Batle explica que ens ho han passat a nosaltres, com que és molt 

difícil arreglar-ho amb els veïns, ja vos puc anticipar que des dels nostres 

serveis fan l’estudi i el projecte de fer una gran síquia. És a dir fer un gran 

clot, omplir-ho de pedra per fer-hi una base asfaltada perquè vagi fins al 

lateral de la carretera. Els tècnics del consell consideren que això és la 

solució òptima que no l’han fet però la farem nosaltres. 

Jo sempre havia dit que faríem això de pintar, però com que això va lent i 

treure doblers, encara no hem pogut tancar l’any i agafar doblers de l’any 

passat per poder afegir i poder-ho moure, doncs pintam. Així mentre tant 

la gent podrà circular tranquil·lament, anar a fer la compra i els al·lots 

podran anar amb bicicleta o patinet amb una tranquil·litat de vianant. 

Per tant donam absolutament prioritat als vianants i aquest cap de 

setmana es començarà a respectar. Demanam als ciutadans, sempre hi 

haurà algun despistat això ho sabem, però que tenguin molta cura i que 

hem d’anar a 30 i fer la volta, no ens queda més remei. 

El Sr Andreu Jaume diu que hem vist que al tram de davant Can Borreó a 

devora la urbanització, veim que han pintat l’espai de vianants quan hi ha 

una voravia amplíssima. 

El Sr Batle diu que l’hem feta arribar fins Can Borreó, si que és vera que 

hi ha la voravia, però es pot mirar si aquest sentit és doble cap a l’altre 

costat però es pot estudiar.  

El Sr Andreu Jaume replica que a l’altre ple varem dir que a partir d’allà 

seria la voravia, que ja existeix. 

El Sr Batle diu que  ho estudiarem, ara ens donam un mes per veure com 

va, tots els veïnats que ens diguin el que pensen, els usuaris i d'aquí 

poder fer les rectificacions. 

El Sr Andreu Jaume demana si ja han arribat res dels doblers destinats, 

que varem fer la reserva? 

El Sr Batle respon que han arribat les dues resolucions del Consell i del 

Govern. Una de les propostes que vos volia fer era que la setmana que ve 

ens puguem veure amb un grupet de manera presencial per poder 
començar a estudiar-ho. Tenim les subvencions del 2021, les subvencions 

pels joves de lloguer, tenim com repartir els doblers entre els nostres 

comerciants i al nostre sector productiu... Per tant jo crec que per això 

ens hauríem de reunir tots i hem de dissenyar així com ho hem fet sempre 

amb les subvencions, sempre ho hem acordat tot, que és la millor manera 

de fer-ho i crec que la setmana que ve tranquil·lament ens podem veure. 

Des de l’ajuntament s’han fet diferents esborranys que són punts de 
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partida, això no vol dir que sigui definitiu ni res, són esborranys per tenir 

un document i poder fer feina, per veure'ns i decidir com ho feim. Ja 

tenim unes idees amb base al que ens diu el Consell i el Govern i amb 

base al que els altres ajuntaments fan. Hem fet una mica d’esborrany per 

presentar-vos i a partir d’aquí ho discutim tot, ho xerram i arribam a un 

acord i ens posam a repartir perquè això si que és necessari. Els nostres 

comerciants necessiten la liquidesa tot d’una. 

Una vegada que presentem això el Consell ens farà efectius els doblers, 

els nostres ja les tenim, els 60.000 €. Els 58.900€ que ens havia de posar 

el el Govern també seran efectius ja, per tant és una feina que ens urgeix 
a fer-la ara 

El Sr Andreu Jaume vol saber si ja es poden tramitar les ajudes 

El Sr Batle diu que la setmana vinent es poden veure i posar-se a fer 

feina.  

El Sr Andreu Jaume reitera que la gent ho necessita i els negocis també. 

Després el darrer. Front al Carrer de Sa Matança cap a a les Cases dels 

Mestres a vegades torna a haver-hi olors. 

El Sr Batle explica que hi ha hagut un parell d’embossaments i hi ha anat 

una empresa. 

El Sr Andreu Jaume diu que no són tan habituals però algun cop sí. 

El Sr Batle diu que Són embossos que hi ha hagut i hem tornat a treure 

desastres; tovalloletes, roba... Sabem que no hem de tirar res perquè 
després passa això. 

El Sr Andreu Jaume demana pels canvis de pilons del Carrer de la 

Matança. 

El Sr Batle respon que aquests pilons del Carrer de la Matança són per dos 

motius. En principi no havien de ser tan alts ja que són els pilons que hem 

comanat per als carrers. 

Aquests pilons que hem fet amb l’escut de Santa Maria i passa una cosa, 

és vera que han quedat una mica alts i és perquè quan les hem anat a 

enclotar hem trobat tot tipus de serveis, telefònics... i per tant no els hem 

pogut enclotar el que ens hagués agradat. Van bé perquè quan varen obrir 

el carrer hi havia aqueixos pilonets petits que tots els cotxes hi pegaven, 

perquè els cotxes aparcaven damunt l’acera, no els veien i després 

arribava la denúncia cap a l’ajuntament. 

Doncs aquests pilons alts el que fan es que tu els veus. De fet aquests 

pilons alts els posarem a les cases dels mestres, per protegir a tots els 

al·lots, això és una feina que està encomanada, el que passa és que la 

meva frase de som els qui som, que fa estona que no vos la dic, però és 

vera. 

A més a més ara hi ha quatre persones de la brigada de baixa i no podem 
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fer les coses amb la rapidesa que volem. Ara hem de començar a 

remodelar tots els discs del poble, podeu veure alguna confusió de que hi 

ha un 20 marcat enterra pintat de vermell, perquè es vegi bé i després un 

40 devora. Això la brigada va fent feina i tenim tots els discs comanats de 

20 i 30, que els estem canviant però el que passa es que anam al ritme 

que podem. 

Doncs a les Cases dels Mestres també posarem aquest tipus de pilons i és 

vera que si són alts els cotxes no hi peguen, perquè aquells pilons de les 

Cases dels Mestres els cotxes les han arrabassat no sé quants de pics. En 

canvi un piló alt és vera que estèticament no pot ser tan agradable i hi 
hagi gent a la que no li agradi però també és vera que són molt efectius. 

De fet Andreu el forn de devora Can Joan i la Peixateria de devora Can 

Joan tenen una instància demanant per favor que els hi posin pilons 

d’aquests, vull dir que a gent li agradarà i a gent no, però són efectius. 

Aquests pilons les veus tu assegut dins el cotxe, per baix que sigui, les 

veus, perquè són a posta. Tal vegada hauríem d’haver demanat enclotar-

los un pam més, això és vera, però no s’han enclotat a posta perquè tot 

aquest carrer està farcit de serveis que van damunt l’acera. 

El Sr Andreu Jaume agraeix les respostes. 

El Sr Batle cedeix la paraula al Sr Joan Rodríguez, que diu que serà ràpid,  

que jo sé que soc el darrer i la gent ja està cansada. Bé el primer de tot, 

vull manifestar la satisfacció per part del nostre grup perquè es pugui 
veure ja el 30 i que esperem que es pugui fer les dues rotondes, la Plaça 

Hostals, l’aparcament... Vull dir amb aquest pas poc a poc serà un millor 

poble per a tots, volem manifestar la nostra satisfacció.  

Segon, sé que hi ha hagut un canvi de la junta directiva del club de futbol. 

La Sra Victòria Pons respon afirmativament.  

El Sr Joan Rodríguez diu que vol proposar que des de l’ajuntament es 

pugui donar les gràcies amb nombre del ple per tota la feina que han fet 

durant tota la seva estada. Sobretot amb aquest any tan dur per la 

pandèmia, proposo un agraïment a la junta. 

La Sra Victòria Pons diu que a nivell personal, com a regidora ho vaig fer 

el primer dia que va sortir a les xarxes, vaig telefonar a en Toni. Només 

dimiteix el president, no és la junta al complet. Però sí, ho podem fer com 

a ple. 

El Sr Batle afirma que tota aquesta gent que justament sigui president del 

bàsquet, del futbol o del que sigui, és per donar les gràcies. 

El Sr Joan Rodríguez demana quan es farà la gespa artificial? 

El Sr Batle respon que aquest estiu.  

El Sr Rodríguez diu que fa dos anys que era per ja.  

La Sra Victòria Pons respon, que si, però que ara ja és per ahir.  
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El Sr Batle diu que és vera que ens ha agafat el bou i la pandèmia i tot el 

que tu vulguis dir. De fet és cert que tenim tots els papers i la 

documentació. 

El Sr Rodríguez demana si serà per a aquest estiu 

El Sr Batle respons que és per aquest estiu, està tot fet i preparat. L’únic 

que farem que això ja ho puc avançar ara, és que nosaltres havíem 

demanat la subvenció al Consell de Mallorca perquè donaven subvenció 

per aquesta feina, però el Consell de Mallorca traurà la resolució pel 

setembre. Per tant no podem esperar al setembre a canviar-ho, no podem 

esperar al setembre i després fins octubre ja que du un mes de feina. És a 
dir ho farem amb els doblers propis, per tant quan tenguem l’any tancat i 

pugem agafar-ho ho podrem fer amb els propis doblers, després ja les 

incorporaríem amb els doblers de la subvenció del Consell de Mallorca. Per 

tant s’ha de fer aquest estiu. 

El Sr Joan Rodríguez demana per les fuites d’aigua, que som el tercer 

municipi de Mallorca que més aigua perd. Jo sé que són antigues, però 

tenir aquesta fama de ser el municipi que més aigua perd... He vist que 

no s’ha tornat a presentar la taxa d’aigua. 

El Sr Batle diu que no està acabada 

El Sr Rodríguez demana si és possible fer un pla estratègic de les fuites 

d’aigua. Podem ser famosos per estar devora Palma, però per pèrdues 

d’aigua no. 

La pregunta en concret és, hi ha pensat fer algun pla estratègic de fuites 

d’aigua? 

El Sr Batle respon que a un ple anterior, el partit popular va demanar que 

féssim una planificació de fuites d’aigua i nosaltres varem contestar que 

cada cop que aixecam un carrer, arreglam totes les canonades.  El que no 

podem fer és una planificació de fuites d’aigua en el sentit de començar a 

canviar canonades, aixecar carres i no arreglar-los tots de manera que 

sigui una obra integral, això està clar. 

Quan aixeques el carrer ja que ho fas ho has de fer bé. Doncs no 

compartesc que nosaltres som el tercer poble amb fuites d’aigua i això ja 

ho vaig parlar amb la Conselleria. Ells tenen un càlculs, això és igual que 

quan donaven dades dels informes de la covid, si Santa Maria tenia o no 

tenia. Ells tenen un càlcul d’aigua consumida i d’aigua facturada i amb 
això fan els càlculs, però aquests càlculs en el cas de Santa Maria són 

erronis. L’ajuntament de Santa Maria no ha facturat mai cap litre d’aigua 

als clubs esportius, a les escoles, al Casal de Joves, a les Cases des 

Mestres... a qualsevol dependència municipal l’ajuntament evidentment no 

es cobra a ell mateix. 

El Sr Rodríguez demana i a la resta dels municipis sí? 

El Sr Batle respon que no sap com ho fan, que tal vegada ho tenen 
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comptabilitzat i ho passen, però com que nosaltres no ho tenim 

comptabilitzat i no les passam, tal vegada l’errada és tan senzilla com 

passar aquestes factures de consum. Però  et miren els doblers facturats a 

l’institut, a l’escola Ramon Llull... De tots els serveis que puguem donar no 

s’ha facturat l’aigua i clar això ho computem com a pèrdua. 

Clar el camp de futbol és una gran pèrdua, però no és que sigui una 

pèrdua ni una fuita, és aigua que es consumeix quan es dutxen, reguen la 

gespa i que els clubs l’usen. 

Aquí hi ha el gran desfase, tu m'estàs dient que ho hem de mirar de 

solucionar, hem de posar comptadors en aquests edificis i mirar de la 
manera de la comptabilitat de com fer-ho. Tradicionalment sempre s’havia 

fet així, vull dir mai han pagat els clubs esportius el consum de l’aigua. Si 

que podem fer aquesta planificació. 

El Sr Rodríguez diu que li estan enviant una nota dient que la legislatura 

anterior hi va haver una moció a la legislatura anterior a la que va votar el 

partit popular i els de podem, on es demanava un pla estratègic i estam a 

quatre anys i no hem fet res. 

El Sr Batle diu que el Pla estratègic és molt fàcil, carrer que s'obri carrer 

que s’arregla. El pla estratègic de la fuita d’aigua, fuita que detectam que 

tenim uns aparells per detectar les fuites i s’arregla tot d’una. 

Per tant fuites no n’hi ha tantes en el nostre municipi, ara que no es 

comptabilitza bé l’aigua, d’acord. 

El Sr Rodríguez diu que s’informaran com ho fan la resta d’Ajuntaments i 

informarà al pròxim Ple.  

El Sr Batle diu que quedi clar jo estic dient que no crec que siguem el 

tercer poble ni que siguem famosos per això. Evidentment tenim alguna 

fuita, si. Amb la xarxa d’aigua tan antiga que tenim, alguna fuita que no 

hem notat ni hem detectat hi és segur. 

El Sr Rodríguez hi està d’acord.  

El Sr Batle diu que aquesta diferència que calculen ells no és tant, perquè 

senzillament això és l’aigua que servim. 

El Sr Rodríguez diu que al ple anterior varem dir que les ordenances del 

lloguer les agilitzariem i ja han passat dos mesos. Estam en un moment 

que no sé, a jo me varen dir que a més ara hi ha uns doblers que has 

contat de 50.000 € o alguna cosa així. 

El Sr Batle diu que  58.000 € del Consell i del Govern i 60.000 € de 

l’ajuntament. Ha arribat aquesta setmana la resolució i després arribaran 

els doblers i per tant ara t’hi pots posar a fer feina. 

El Sr Rodríguez deixa constància que no s’han agilitzat les ordenances. I 

deman si l’ajuntament té constància dels habitatges buits de grans 

tenedors? 
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El Sr Batle diu que no en té, que s’ha de demanar als bancs si et volen 

contestar.  

El Sr Joan Rodríguez diu que segons el govern, el govern facilita 

l’adquisició d’habitatges en un moment determinat per Serveis Socials o 

per les situacions pròpies de l’ajuntament quan són de grans tenedors i hi 

ha ajudes. 

El Sr Batle diu que ho sabia però jo et puc dir que grans tenedors dins 

Santa Maria no n’hi ha, al manco que jo tengui constància a grans 

tenedors com deim als bancs, hi ha pocs habitatges que siguin dels bancs. 

El Sr Rodríguez demana si ho podríeu demanar? 

El Sr Batle diu que es pot demanar 

El Sr Rodríguez ho agraeix. I demana si ja s’ha aplicat la totalitat del 

conveni col·lectiu? 

El Sr Batle respon que s’està aplicant. Hi havia problemes amb la 

Conselleria d’Indústria i Treball i al final varem arribar a una solució i 

farem un decret. L’aplicam amb caràcter retroactiu que ningú es preocupi. 

El Sr Rodríguez demana si ja està, En aquest mes? 

El Sr Batle respon que creu que sí.  

El Sr Joan Rodríguez explica si referent al conveni que hi ha amb el PSOE 

per a la compra de Sa Voltadora, a l’apartat número set diu: Es 

constitueix una comissió mixta que efectuarà el seguiment de l'execució, 

un representant de cada partit polític amb representació municipal. 

Jo des de que estic a l’ajuntament a mi no se m’ha convocat mai. 

El Sr Batle respon que es va convocar a un principi d’aquest conveni a 

totes les entitats. Aquest conveni i les entitats varen començar a fer una 

espècie d’esborrany que no va arribar en lloc i no s’ha tornat a convocar, 

perquè està dient el seguiment de i no hi ha res per seguir. Jo crec que és 

una de les coses que hem de xerrar el tema de la Voltadora, la setmana 

que ve o tot d’una en poder. 

El Sr Joan Rodríguez demana que es reuneixi la Comissió per posar al dia 

als nous i demana el tema referent a la brutor del Cementeri.  

El Sr Batle diu que ja s’ha respost. 

El Sr Rodríguez ho confirma i demana si hi va haver una representació 

teatral dia 25 d’abril.  

El Sr Batle respon afirmativament 

El Sr Joan Rodríguez demana quanta gent va pagar i quanta va rebre 

invitació.  

La Sra Magdalena Crespí demana la paraula i diu que era una 

representació teatral del CACIM i hi havia molt poques entrades venudes i 
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varem decidir que per tenir el teatre buit, els geganters que ens havien 

ajudat amb tot el passa carrers de sa fira el dia anterior, els hi varem 

oferir aquestes entrades a tots els que havien estat ajudant. 

El Sr Rodríguez diu que té una darrera pregunta Se sap més o menys el 

total del que ha costat les obres de la peatonalització de diferents anys, 

subvencions... Hi ha algun càlcul? És que hi ha gent que m’ho ha 

demanat. 

El Sr Batle diu que de cap és incapaç de dir-ho. Això està presentat tot a 

la Conselleria de Turisme perquè ve totalment subvencionat de la fase 1, 

2, 3, tot això ve subvencionat de la bossa d'allotjament turístic i per tant 
hi ha els projectes presentats amb els pressupostos fets. Si vols et puc fer 

la fotocòpia. 

El Sr Rodríguez diu que s’hauria d’informar al Ple perquè la gent ho 

sàpiga. 

El Sr Batle diu que està publicat al pressupost de l’any anterior i s’ofereix 

a recuperar la diapositiva i mostrar-la en algun Ple 

El Sr Rodríguez reclama que es facin les baixades de les voravies al Carrer 

de Sa Matança i el Sr Batle respon, que no s’ha pogut fer, però es farà 

quan es pugui.  

El Sr Rodríguez agraeix totes les respostes.  

El Sr Batle acaba dient que si no hi ha més preguntes dir-vos que ens 

veim per començar aquestes tasques de subvencions i de coses que són 
urgents de mirar. 

Diu que esperem que aquest ple sigui el darrer per Zoom i que els propers 

ja els puguem fer presencialment amb públic i amb contacte humà. 

No ha anat malament fer-ho telemàticament. Jo crec que aquesta nova 

tecnologia ha vengut per quedar-se i ens ha facilitat moltíssim les coses 

perquè sinó no podríem haver-ho fet, per tant benvinguda sigui. 

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 i quaranta-cinc 

minuts de dia vint de maig de dos mil vint-i-u, de totes les quals coses, 


