ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 21-06-2021.
REGIDORS ASSISTENTS:

REGIDORS QUE HAN JUSTIFICAT
LA SEVA ABSÈNCIA:

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

Sr. Rafael Mesquida Oliver.

A les dependències municipals de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a
les vint-i-una hores cinc minuts de dia vint-i-u de juny 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 extraordinària amb caràcter urgent,
mijançant videoconferència i tractar-hi els assumptes relacionats a l'ordre del
dia, degudament distribuït.
Hi assisteixen els Srs. Regidors que s’esmenten a l’encapçalament i hi
actua com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas; assistint
també la Interventora municipal, Sra. Nicole Cazacu Cazacu.
El Sr. Batle manifesta que dóna les gràcies als Srs. Regidors per haver
acceptat posposar aquest Ple. Assenyala també que els hi vol agrair el consens
que hi ha hagut en relació als punts que conformen l’ordre del dia i agrair
igualment als tècnics la feina realitzada.
A continuació, hom passa a examinar els punts de l’ordre del dia.

1.-RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA.
El Sr. Batle manifesta que atès que es tracta d’un ple extraordinari
convocat per urgència, cal ratificar en primer lloc la urgència de la convocatòria.
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Posada a votació en primer lloc la ratificació de la urgència de la
convocatòria, conforme determina l’art. 81.4 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, és aprovada per
unanimitat dels membres presents del Ple de la Corporació.

2.-CONVOCATÒRIA I BASES D’AJUDES EXTRAORDINÀRIES I A
FONS PERDUT PER A LES EMPRESES QUE DESENVOLUPEN
L’ACTIVITAT ECONÒMICA A AQUEST MUNICIPI PER PAL·LIAR ELS
EFECTES DE LA COVID-19 EN ELS SECTORS ECONÒMICS.
El Sr. Batle manifesta que hi pot haver petites errades i que s’ha revisat
un parell de vegades, llegint tot seguit les propostes. Expressa que el Govern
de la Comunitat Autònoma i el Consell Insular també aporten la seva part i es
repartirà d’acord amb el que diuen les bases reguladores. Assenyala que serà
una forma de donar un poc d’alè als empresaris i autònoms del municipi.
El Sr. Andreu Jaume exposa que ja ha vist que a l’art. 3 s’ha corregit el
nombre de treballadors de les empreses a menys de set, que és el que es va
dir.
El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que estan tots d’acord i que ells
proposaren el nombre de menys de set treballadors.
El Sr. Batle manifesta que efectivament aquest nombre de treballadors
és el que està mes d’acord amb la tipologia de les empreses del poble.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes:
“PRIMER.- Aprovar la Convocatòria i les Bases reguladores de la concessió d’ajudes
extraordinàries i a fons perdut per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Santa Maria del Camí per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors
econòmics, d'acord amb el text que s'adjunta i que forma part integrant de la present
proposta.
SEGON.- Inserir el present acord, així com el text de la Convocatòria i Bases, en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, així com en la Base de dades Nacional de
Subvencions, a l'efecte de la seva difusió i públic coneixement”.

3.-CONVOCATÒRIA
I
BASES
DE
LA
CONCESSIÓ
DE
SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE
FINALITAT DE LUCRE PER A L’ANY 2021.
El Sr. Batle manifesta que aquest punt també s’ha consensuat amb els
altres partits polítics i cal destacar la pujada que hi ha hagut per als esports.
Expressa que les subvencions queden fixades de la següent manera,
llegint el quadre següent:
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Serveis socials i Promoció Social

15.000,00

Participació ciutadana

3.500,00

Educació

10.000,00

Cultura

7.500,00

Festes populars

2.500,00

Esports

20.000,00

Joventut

5.000,00

Expressa que hi haurà una comissió avaluadora formada pel Batle o
regidor en qui delegui, com a President; com a vocals el regidor o regidora
delegada del servei, un regidor o regidora de cada grup polític municipal i la
Interventora municipal i com a Secretària, la de la Corporació o funcionari en
qui delegui.
Assenyala que aquestes partides es podran moure i repartir entre les
entitats.
El Sr. Andreu Jaume indica que seria convenient enviar-ho a totes les
associacions.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que s’hauria de fer una reunió quan
abans millor i que les entitats hauran de complir els requisits que es demanen.
Afegeix que continuen reivindicant que hi ha Ajuntaments que donen bestretes
de les subvencions, encara que sap que aquest és un tema que no agrada
massa a la Interventora municipal. Diu que seria molt millor per a les
associacions tenir els doblers abans.
El Sr. Batle manifesta que faran aquesta reunió i tornaran explicar-ho.
Tot seguit el Sr. Batle s’adreça a la Interventora municipal per si aquesta
vol dir alguna cosa.
La Sra. Interventora assenyala que s’està fent feina en un reglament
general de subvencions i que vol que quedi clar que quan ella diu qualque
cosa, ho fa en nom de la legalitat, no a títol personal.
El Sr. Batle manifesta que s’ha de fer feina en aquest reglament.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que no es fa cap crítica a la
Interventora i que l’any passat també es va dir.
La Sra. Interventora expressa que es fa feina d’acord a unes pautes i
que són molt pocs.
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El Sr. Batle manifesta que es farà aquest document per a l’any que vé i
del que es tracta és d’anar millorant; que són molt pocs i les coses es fan el
millor possible.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes:
“PRIMER.- Aprovar la Convocatòria i les Bases reguladores de la concessió de
subvencions ordinàries a entitats i associacions sense finalitat de lucre per a l’any 2021
d'acord amb el text que s'adjunta i que forma part integrant de la present proposta.
SEGON.- Inserir el present acord, així com el text de la Convocatòria i Bases, en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, així com en la Base de dades Nacional de
Subvencions, a l'efecte de la seva difusió i públic coneixement”.

4.-CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES ALS
JOVES PER AL LLOGUER D’HABITATGES 2021-2022 EN AQUEST
TERME MUNICIPAL.
El Sr. Batle llegeix les propostes. Manifesta que es va afegir la indicació
de què era per a joves fins a trenta-cinc anys inclosos. Tot seguit assenyala les
condicions per poder optar a aquestes ajudes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup està content de què a la fi
s’hagi fet feina en aquest tema i que creu que s’ha recollit tot el que ells
plantejaren.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que creu que s’hauria de fer un
esforç en relació a la publicitat per a què pugui arribar a tothom i que el que
avui s’ha aprovat són tres coses molt importants i que estan satisfets de que
hagi estat així.
El Sr. Batle manifesta que realment els joves ho passen malament pel
que fa a aquest tema i assenyala que es farà la màxima difusió.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes:
“PRIMER.- Aprovar la Convocatòria i les Bases reguladores per a la concessió
d’ajudes als joves per al lloguer d’habitatges 2021-2022 en el terme municipal de Santa
Maria del Camí, d'acord amb el text que s'adjunta i que forma part integrant de la
present proposta.
SEGON.- Destinar un total de vint i cinc mil euros (25.000,00 €) de la corresponent
aplicació pressupostària a la present convocatòria de subvencions.
TERCER.- En cas què la partida pressupostària no sigui suficient, destinar un total de
vint i cinc mil euros mes (25.000,00 €) a càrrec del romanent de tresoreria resultant de
la liquidació del pressupost de 2020, prèvia la tramitació del corresponent expedient de
modificació de crèdits.
Ajuntament de Santa María del Camí
Plaça de la Vila, 1, Santa María del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337

QUART.- Inserir el present acord, així com el text de la Convocatòria i Bases, en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, així com en la Base de dades Nacional de
Subvencions, a l'efecte de la seva difusió i públic coneixement”.
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 trenta minuts de dia
vint-i-u de juny de dos mil vint-i-u; de totes les quals coses, com a Secretària de
la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA
Sgt: Lourdes Dols Salas.
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