ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 29-07-2021.
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.
Sr. Rafael Mesquida Oliver.
Sr. Matías Frau Coll.
Sr. Andrés Fernández Gervilla.
Sr. Juan Luís Rodríguez Recio.

Sra. Mª Francisca Muñoz Pizá.
Sra. Juana Mª Colom Coll.

A les dependències municipals de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a
les vint-i-una hores deu minuts de dia vint-i-nou de juliol de dos mil vint-i-u, es
constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Batle, Sr. Nicolau
Canyelles Parets, per tal de celebrar sessió ordinària mijançant
videoconferència i tractar-hi els assumptes relacionats a l'ordre del dia,
degudament distribuït.
Hi assisteixen els Srs. Regidors que s’esmenten a l’encapçalament i hi
actua com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas; assistint
també la Interventora municipal, Sra. Nicole Cazacu Cazacu.
El Sr. Batle demana disculpes pel retard en el començament de la sessió
dient que s’ha degut a problemes informàtics i també disculpes perquè la
imatge no és molt bona. Assenyala que aquesta sessió es fa el dia d’avui
perquè el dia en que tocava celebrar-se estaven immersos en festes i a la
Comissió Informativa ja va dir que convendria canviar el Ple de Juliol a la
darrera setmana del mes.
A continuació, hom passa a examinar els punts de l’ordre del dia.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 20-05-2021.
El Sr. Batle demana si qualcú té res a dir d’aquesta acta.
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Ningú pren la paraula; per la qual cosa, posada a votació l’acta de la
sessió de dia 20-05-2021, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors
assistents.

2.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 21-06-2021.
El Sr. Batle manifesta que el tema de les subvencions ha anat bé,
bastant gent ho ha sol·licitat i ara se seguiran els tràmits el més aviat possible.
Posada a votació l’acta de la sessió de dia 21-06-2021, és aprovada per
unanimitat dels Srs. Regidors assistents.

3.-SUSPENSIÓ ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE LES
TAXES D’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA I DE RESERVES
PERMANENTS DE VIA PÚBLICA PEL QUE FA A LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2021 AMB MOTIU
DE LA COVID-19.
El Sr. Batle manifesta que es tracta de fer el mateix que l’any passat,
suspendre aquestes taxes sobretot per a les activitats econòmiques que ja han
patit prou i a més, així es corregirà una errada ja que quan es va fer el padró de
les vivendes amb “M” al davant, també se posaren al mateix les activitats
econòmiques. Es proposa no cobrar a les mateixes aquesta taxa pel que fa a
l’any 2021 i tornar-lis el que hagin pagat corresponent a l’any 2020.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup hi està d’acord ja que es
tracta d’una forma d’ajuda i com ja saben, ells estan en contra de les pujades
d’imposts.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que abans de votar, voldria que es
quantificàs l’any 2020 i 2021.
El Sr. Batle manifesta que en aquests moments no disposa de dades i
que si el Sr. Rodríguez ho hagués demanat a la Comissió Informativa, ara se li
hagués pogut contestar; no obstant, diu que si la Sra. Interventora se’n recorda,
pot contestar.
La Sra. Interventora expressa que al Pressupost de 2021, s’han
pressupostat cinquanta euros per aquest concepte quan els altres anys es
pressupostaven al voltant d’onze mil euros.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que de nou s’afavoreix a les
activitats econòmiques i a mes ara se’ls hi donaran subvencions; per tant,
expressa que s’abstendrà a la votació.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
deu vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PP, PSOE-PSIB i una
abstenció del regidor d’ALPSM, aprova les següents propostes:
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“Vists els efectes nefasts que ha produït a l’economia local la pandèmia
ocasionada per la COVID-19, es proposa l’adopció del següent acord:
Suspendre per a l’exercici econòmic 2021 l’aplicació de les Ordenances Fiscals
reguladores de les Taxes d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa i de Reserves permanents de via pública pel que fa a les activitats
econòmiques”.

4.-MODIFICACIÓ CRÈDITS PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS.
El Sr. Batle manifesta que enguany ha estat un any molt complicat i que
al pressupost de 2021 no es consignaren subvencions ja que tot estava molt a
l’aire. Expressa que degut a la pandèmia, el pressupost de 2020 resultà
inaplicable i es va acabar amb un romanent positiu de 43.000 € i la Residència,
amb una liquidació negativa de 24.000 €, encara que ell pensa que això és
positiu perquè gràcies a la feinada que es va fer, no hi ha hagut cap contagi a la
residència.
Continua dient el Sr. Batle que les finances de l’Ajuntament queden amb
un romanent afectat de 1.755.844,07 € i un romanent per a despeses generals
de 4.255.685,30 €; en total al voltant de sis milions d’euros. Indica que ja
n’agafaren un per fer front a les subvencions finalistes que encara no eren
segures ja que no sabien si hi hauria doblers, si es destinarien a despeses
causades per la COVID i el Consell i el Govern tampoc ho sabien.
En aquests moments, manifesta, que la cosa ha anat mes o manco be i
ara ja tenen resolucions fermes i d’aquí, la modificació que es proposa, encara
que això no vol dir que no se n’hagin de fer altres si en venen més.
Tot seguit assenyala a què es destinaran els doblers:
-Partida Reforma Camp Esports i Piscina Municipal: per fer la piscina
més grossa i posar la gespa al camp de futbol ja que tenen la resolució
favorable.
-Partida Inversió places, camins i carrers: sobretot per arreglar el Camí
de Coanegra.
-Partida Fase I rehabilitació casc antic: pels honoraris dels tècnics ja que
aquests no se subvencionen mai i també per si troben sorpreses de fuites,
canalitzacions rompudes etc.
-Partida Baronia de Terrades: el mateix.
-Partida treballs realitzats per empreses, urbanisme: s’ha degut a la nova
Llei d’Urbanisme, pels treballs de la reodernació de les Unitats d’Actuació.
-Partida subvencions ajuts lloguers joves: el que havien quedat.
-Partida transferència Cas Metge Rei: partida que sempre posam.
-Partida reforma adequació espais administratius: per l’adequació de Ca
S’Apotecari, per si mancava qualque cosa.
Assenyala el Sr. Batle que totes aquestes quantitats són previsions, que
no vol dir que es gastin i si no es gasten, existirà un estalvi al banc.
-Partida reposició finestres PAC: com a conseqüència de la demanda
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que va fer la coordinadora, ja que estaven malament.
-Partida projecte fotovoltaic Ca S’Apotecari: ja està concedida.
-Partida inversió reposició Escoleta: per arreglar les goteres de la cuina.
-Partida retribucions personal laboral punt verd: assenyala que fins ara hi
havia un contracte amb una empresa però va demanar mes doblers i es va
decidir dur-ho directament.
-Partida equipament biomassa forestal: per una màquina que es vol
comprar.
-Partida mobiliari biblioteca: un cop acabada la reforma, amb la
instal·lació d’un ascensor i arreglar el fondet es necesita mobiliari nou.
-Partida mobiliari arxiu municipal: es necesita mobiliari nou i material per
fer mes accesible la informació.
-Partida inversió cementiri municipal: per arreglar desperfectes.
Assenyala que per altra part, l’ampliació va per molt bon camí i les obres
s’autofinancien.
El Sr. Batle manifesta que en total aquesta incorporació de romanents
puja a 1.221.500 euros i que el pressupost en total ascendirà a 7.893.274,49
euros i que es fa per completar el pressupost i poder dur a terme les inversions
entre finals d’any i principis de l’any que vé.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que són molt de doblers i són inversions
ja programades altres anys, demanant a la Sra. Victòria Pons a què
corresponen.
La Sra. Victòria Pons contesta que corresponen als anys 2020/2021.
El Sr. Andreu Jaume demana si la inversió a places, camins i carrers és
tota per arreglar el Camí de Coanegra.
El Sr. Batle assenyala que principalment i que si sobren, també per a
altres.
El Sr. Andreu Jaume demana si el canvi de persianes al PAC afecta sols
a les d’abaix.
El Sr. Batle diu que es canviaran totes i que s’ha de tenir en compte que
tot ha quedat aturat per la pandèmia, hi ha manca d’alumini i d’altres materials.
El Sr. Andreu Jaume indica que a la Comissió Informativa i pel que fa a
la inversió de reposició de l’escoleta, se’ls hi digué que era per la cuina.
El Sr. Batle manifesta que sí, que es tracta d’una reforma integral de la
cuina.
En relació a la maquinària per a la biomassa, el Sr. Andreu Jaume
demana si aquesta será també per la finca de Ca Ses Monges.
El Sr. Batle contesta que sí.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup votarà a favor ja que es
tracta de coses necessàries i ja n’havien parlat.
El Sr. Batle agraeix el seu vot i diu que en cas de què no es gastin
totalment les partides es generarà un estalvi que anirà a romanent.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que el seu grup votarà en contra. Diu
que entenen que no hi ha un model de poble, que això no són formes i que la
gent hauria d’estar més informada. Assenyala que això no són formes de
participació ciutadana. Exposa que estan d’acord amb el contingut però no en
les formes, que no sap si la gent ho ha entès però que ell s’ha perdut en
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l’exposició que ha fet el Batle de les diferents partides.
El Sr. Batle manifesta que li sap greu que no l’hagi entès i que el que ha
dit és que havien posat els 240.000 € a la partida de reforma del camp
d’esports i piscina municipal perquè si la resolució de la subvenció del Consell
de Mallorca es torbava molt, l’Ajuntament ho assumiria però un dia després de
la Comissió informativa, es va publicar al BOIB la Resolució de que es
concedia la subvenció per al canvi de gespa i per tant aquests doblers no es
tocaran i seran per a la piscina. Continua dient que si no hagués sortit aquesta
publicació, els doblers serien per al canvi de gespa.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ell sabia lo d’aquesta subvenció
perquè havia parlat amb el PP del Consell, no amb el Batle o amb la regidora
d’esports.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que no vol entrar a examinar partida
per partida i que ja va dir que era necessària l’obra a la piscina. Assenyala que
quan es va fer la reunió, el Batle va dir que això corresponia a 2020 i ell el que
vol transmetre a la gent és que s’ha d’explicar o fer política amb mes
participació. Diu que la part política s’ha d’obrir mes a la gent i que el seu
posicionament es deu a que entén la política d’altra manera.
El Sr. Batle manifesta que ja fa anys que es parla de què s’ha d’ampliar
la piscina i que per la seva part vol demanar disculpes per la manca
d’informació però és que el dia a dia els supera. Assenyala que l’Ajuntament té
una planificació a llarg termini i que tots volen que el poble millori.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
deu vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PP, PSOE-PSIB i un vot
en contra del regidor d’ALPSM, aprova les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la
modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria per a despeses generals, resultant de la liquidació de l’exercici anterior, 2020.
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària

Euros

Descripció

01.34200.63710

Reforma Camp Esports i Piscina
Municipal

240.000,00

01.15320.61101

Inversió places, camins, carrers

150.000,00

01.15320.63700

Fase I- rehab. Casc antic

100.000,00

(honoraris resp. contracte)
01.15320.63710

Fase II- rehab. Casc antic

100.000,00

(honoraris resp.contracte)
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01.15320.61900

Projecte Ref. Barronies T. (POS 2020)

15.000,00

(honoraris resp.contracte)
01.15100.22706

Treballs realitzats per empreses
(urbanisme)

40.000,00

01.33700.48900

Subvencions ajuts lloguer joves

25.000,00

01.23110.41000

Transferències Residència Cas Metge
Rei

100.000,00

01.92000.16000

Quotes socials

75.000,00

01.33300.62900

Reforma d’adequació espais adm.

28.325,27

01,31200,62501

Reposició finestres PAC

21.674,73

01.33300.63700

Projecte fotovoltaica Ca s’Apotecari

20.000,00

01.32310.63900

Inversió reposició Escoleta

30.000,00

01.16210.14300

Retribucions personal laboral Punt
verd

50.000,00

01.16210.16000

Quotes socials

16.500,00

01.17100.62400

Equipament biomassa forestal

10.000,00

01.33210.62501

Biblioteca mobiliari

70.000,00

01.33600.62501

Arxiu municipal mobiliari

100.000,00

01.16400.60104

Inversió cementiri municipal

30.000,00

TOTAL DESPESES

1.221.500,00

Altes en Concepte d’Ingressos
Concepte
870.00

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses
generals

1.221.500,00

TOTAL INGRESSOS

1.221.500,00
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El resum per capítols se relaciona als quadres següents:
Pressupost de Despeses
Despeses DENOMINACIÓ
CAPITOL

Consignació inicial
Increm/dism

Consignacio
definitiva

1

Despesa de
personal

3.166.763,49

65.500,00

3.232.263,49

2

Despesa corrents
en béns i serveis

2.226.517,34

40.000,00

2.266.517,34

3

Despesa financera

0,00

0,00

0,00

4

Transferències
corrents

740.846,06

125.000,00

865.846,06

6

Inversions reals

537.647,60

991.000,00

1.528.647,6

7

Transferències de
capital

0,00

0,00

0,00

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

6.671.774,49 1.221.500,00

7.893.274,49

TOTAL
DESPESES
Pressupost d’Ingressos
Ingressos
CAPITOL

DENOMINACIÓ

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Consignació inicial Increm/dism Consignacio definitiva
2.483.447,76

2.483.447,76

203.000,00

203.000,00

Taxes i altres ingressos

1.846.172,53

1.846.172,53

4

Transferències corrents

1.839.129,20

1.839.129,20

5

Ingressos patrimonials

25,00

25,00

6

Alienació d’inversions
reals

0,00

0,00

7

Transferències de capi-

300.000,00

300.000,00
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tal

8

Actius financers

9

Passius financers

0,00 1.221.500,00

1.221.500,00

0,00

0

6.671.774,49 1.221.500,00

7.893.274,49

0

TOTAL INGRESSOS

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB, per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per a resoldre-les”.
5.-FIXACIÓ FESTES LOCALS 2022.
El Sr. Batle manifesta que es proposen les mateixes festes que les dels
anys anteriors, és a dir, Es Firó i Santa Margalida.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup està a favor ja que són
les festes tradicionals.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que ell està en contra perquè no
es posa com a festa local el 14 d’abril, dia de la República.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
deu vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PP, PSOE-PSIB i un vot
en contra del regidor d’ALPSM, aprova les següents propostes:
“D’acord amb l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de Juliol de regulació
de jornades, hores extraordinàries i descansos, es proposa l’adopció dels següents
acords:
1.-Fixar com a dies festius d’aquest municipi per a 2022 les següents dates:
-Dia 25 d’Abril (Es Firó).
-Dia 20 de Juliol (Santa Margalida).
2.-Remetre certificat d’aquests acords a la Direcció General de Treball i Salut
Laboral de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears”.
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6.-MOCIÓ MUNICIPAL PER A L’ACCÉS UNIVERSAL A LES
VACUNES CONTRA LA COVID-19.
El Sr. Batle manifesta que es tracta d’una petició a la qual l’Ajuntament
s’hi ha d’adherir.
Expressa que els països amb menys riquesa no tenen vacunes per fer
front a la COVID-19, la qual cosa suposa una injustícia molt grossa.
Assenyala que compartim l'actual posicionament del Director General de
l'Organització Mundial de la Salut, de mes de 100 governs nacionals, de
centenars d'organitzacions de la societat civil i sindicats: ens unim a ells per a
instar la Comissió Europea i als Estats membres de la UE per a que donin
suport a l'exempció temporal i puntual de les patents, regulades en les
normatives dels Acords sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual
relacionats amb el Comerç (ADPIC) de l’Organització Mundial de Comerç
(OMC) i que la vacuna arribi a tothom ja que sinó, el virus no desapareixerà; o
ens vacunam tots o estarem sempre amb el mateix.
Tot seguit el Sr. Batle llegeix les propostes concretes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup està d’acord amb l’esperit
de la proposta i que és molt important que tothom pugui estar vacunat i que no
es propagui mes aquest virus ni les seves mutacions.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que el seu grup hi està d’acord i que
s’haurien d’eliminar les patents no sols de les vacunes sinó de tots els
medicaments.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per unanimitat
dels Srs. Regidors presents, en els termes següents:

“Proposta de moció municipal per a l'accés universal a les vacunes
contra la COVID-19.
Estem enmig de la crisi de salut pública global més greu de la història recent. Ja hem
perdut més de 2,6 milions de vides en tot el món. Els sistemes nacionals de salut estan
prop del col·lapse, economies senceres estan doblegades i el mitjà de vida de milions de
persones està veient-se seriosament compromès.
Les noves variants de la COVID-19 demostren que no vencerem al virus fins que el
derrotem a tot arreu. Les vacunes, juntament amb la tecnologia diagnòstica i els mitjans
de tractament són el nostre principal instrument per a fer front a la problemàtica. Tenim
la responsabilitat de fer que arribin a tots els racons del món que siguin necessaris.
No obstant això, ens trobem davant una realitat que ha de ser abordada des de la
solidaritat, amb urgència: segons el col·lectiu The People Vaccine, el ritme de vacunació
dels països enriquits és d'1 dosi per segon mentre que a penes han arribat dosi a aquells
empobrits.
A més de l'augment en la fabricació, d'aquesta realitat es desprèn la necessitat de
compartir de forma àmplia el coneixement, les dades, els recursos i la propietat
Ajuntament de Santa María del Camí
Plaça de la Vila, 1, Santa María del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337

intel·lectual, especialment amb els països empobrits, això és, requereix replantejar-nos
el model d'I+D actual per a caminar cap a un més just, implicant tots els recursos
possibles, en totes les dimensions: econòmiques, polítiques i socials; per a col·locar la
salut com un bé comú global.
Per tant, compartim l'actual posicionament del Director General de l'Organització
Mundial de la Salut, de més de 100 governs nacionals, de centenars d'organitzacions de
la societat civil i sindicats: ens unim a ells per a instar la Comissió Europea i als Estats
membres de la UE per a que donin suport a l'exempció temporal i puntual de les patents,
regulades en les normatives dels Acords sobre els Aspectes dels Drets de Propietat
Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC) de l’Organització Mundial de Comerç
(OMC). En cas que aquesta acceptés l'exempció impulsada per Sud-àfrica i la i l'Índia,
es facilitaria la possibilitat de compartir la propietat intel·lectual i el coneixement,
oferint llibertat d'operar als governs i permetent una veritable cooperació que contribuís
de manera real a la disponibilitat, accessibilitat i assequibilitat de les vacunes per a la
COVID-19 a les regions a les quals se'ls està impedint de manera deliberada.
Les nostres societats segueixen a dia d’avui pagant un alt preu en vides a causa de la
pandèmia. Està en la voluntat de totes i tots treballar conjuntament per a assegurar que
la vacunació arribi el més ràpid possible a tota la població mundial i per a això ens
urgeix cooperar i contribuir a cada institució des de la seva competència a eliminar tots
els obstacles que ho estan impedint.
Per tot això, el Ple municipal acorda instar el Govern d'Espanya a:
1. Cooperar a escala mundial i eliminar els possibles obstacles que impedeixin garantir
que les vacunes es desenvolupin i fabriquin a bastament i distribueixin a temps i de
manera justa a tot el món. Això abasta prestar assistència tècnica i econòmica a altres
Estats, col·laborar en mecanismes establerts per l'OMS per a compartir ciència i
recursos COVID-19, com ara el Covid Technologies Acces Pool (C-TAP) o
l'Accelerador de l'Accés a les Eines contra la COVID-19 (ACT-A) i el seu pilar per al
repartiment equitatiu de vacunes entre països (COVAX);
2. Assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen a cap país ni regió
garantir el dret a la salut. Això inclou acordar una exempció temporal i puntual de
determinats aspectes de l'acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual
relacionats amb el Comerç (ADPIC) per a la producció de productes sanitaris contra la
COVID-19.
3. Comunicar aquest acord municipal a Presidència del Govern d'Espanya, a la
Conselleria de Salut de la Comunitat Autònoma i a les entitats Amnistia Internacional
Illes Balears, Medicusmundi Mediterrània, Metges del Mon a Balears i Oxfam
Intermón”.

7.-DECLARACIÓ
LLENGÜES.

INSTITUCIONAL

DIA

EUROPEU

DE
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El Sr. Batle llegeix la Declaració.
Els Srs. Andreu Jaume i Juan Luís Rodríguez assenyalen que hi estan a
favor.
Posada a votació la Declaració de referència, és aprovada per
unanimitat dels Srs. Regidors presents, en els termes següents:
“Declaració institucional amb motiu del Dia Europeu de les Llengües
Mitjançant aquesta declaració institucional, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
se suma a la celebració del Dia Europeu de les Llengües, que es commemora el dia 26
de setembre, i es compromet amb la promoció i la conservació de la llengua catalana, un
patrimoni lingüístic que vol compartir amb la resta de ciutadans europeus, i amb el
respecte a la diversitat lingüística, d’acord amb la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Aquesta efemèride va néixer l’any 2001 de la mà del Consell d’Europa i la Unió
Europea amb la intenció de fomentar la diversitat lingüística, l’aprenentatge de llengües
i, en definitiva, l’entesa intercultural entre els milions de ciutadans europeus. Enguany,
per tant, fa vint anys d’aquest compromís per la defensa del tarannà lingüístic i cultural
divers d’Europa, un territori amb més d’una setantena de llengües.
Les llengües representen l’essència de les diferents cultures i, a la vegada, són el
principal canal de comunicació. Per tant, preservar una llengua és protegir una manera
de mirar, de comprendre i d’interpretar el món.
En aquest sentit, la llengua catalana, com a pròpia del territori, és la contribució de les
Illes Balears, juntament amb la resta de territoris on es parla, a la diversitat lingüística i
cultural europea. Amb deu milions de parlants aproximadament, és la llengua sense
estat més parlada a la Unió Europea i, de fet, té més parlants que algunes llengües amb
estat.
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 del Dia Europeu de les Llengües penjant la banderola
commemorativa d’aquesta efemèride del 20 al 26 de setembre de 2021 a la seu de
l’Ajuntament o a edificis municipals o monuments que tenguin un lloc rellevant dins
el municipi.
2. Impulsar la participació dels ciutadans en esdeveniments que valorin la diversitat
lingüística i la importància d’aprendre idiomes com a eina per a la recerca de la pau i
la convivència entre els pobles.
3. Convidar tots els ciutadans de Santa Maria del Camí a celebrar la pluralitat
lingüística i cultural d’Europa i a prendre consciència del valor d’una llengua per al
poble que la té com a pròpia”.
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II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.-COMUNICACIONS DE BATLIA.
El Sr. Batle manifesta que els Decrets dictats des de la darrera sessió
s’han enviat per correu electrònic però que si volen qualque aclariment ho
demanin i se’ls hi donarà.
La Corporació se’n dóna per assabentada.
El Sr. Andreu Jaume demana per què al decret de dia 29 es diu que no
s’ajusta a l’estabilitat pressupostària i a la regla de despesa si això està
actualment suspès.
La Sra. Interventora contesta que s’ha de dir que no compleix i que altra
cosa és que estigui suspès i que la norma l’obliga a posar-ho.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
-PP: Demanen sobre la plaga que hi ha hagut de cuques molles.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que es fumigaren clavegueres i sortiren
multitud de cuques molles i que estaria bé avisar amb antelació a la gent de les
zones que es fumigaran. Per altra part, també s’ha observat que sols s’han
fumigat les clavegueres rodones quan de les quadrades també en surten.
La Sra. Margalida Bonet indica que sols es poden fumigar les
clavegueres residuals i les altres no ja que són de pluvials i no s’hi poden tirar
productes químics.
El Sr. Batle manifesta que es pot demanar a la Conselleria de Medi
Ambient si hi ha qualque producte que no contamini.
-PP: Rajoles rompudes a la rampa del PAC.
El Sr. Andreu Jaume expressa que hi ha gent, sobretot els diumenges,
que s’hi asseu i que hi ha risc de què es tallin.
El Sr. Batle manifesta que ho saben i que s’ha d’avisar a l’IBSALUT i en
cas de què no venguin, ho haurà d’arreglar l’Ajuntament.
-PP: Brollador devora el PAC.
El Sr. Andreu Jaume expressa que a lo que un temps era el brollador,
devora el PAC, hi ha plantes que fan mala olor i els moixos hi van. Diu que això
dóna una mala imatge, està molt brut i és perillós.
El Sr. Batle manifesta que aquest brollador es lleva dins la Fase II de la
peatonització i que allà quedarà tot un espai obert.
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-PP: Rajoles C/ Arquitecte Guillem Forteza.
El Sr. Andreu Jaume expressa que a aquest carrer, a la part mes antiga,
hi ha rajoles que han bufat i la gent demana que es canviïn.
El Sr. Batle manifesta que parlaran amb l’arquitecte perquè es posi en
contacte amb l’empresa i que aquesta ho arregli.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que també li han dit que n’hi ha alguna
així al Camí de Ca’n Franco.
-PP: Direccions Camí Ca’n Franco i Camí Coanegra.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que d’ençà que s’ha posat direcció única
a aquests dos camins, la gent utilitza mes el Camí de Sa Sèquia. Diu que els
cotxes fan molta via i que a aquest Camí hi ha molts nins i persones majors,
amb el perill que suposa. A mes, allà hi ha l’escola Montesori i a l’hora d’entrar i
sortir es formen taps de circulació. Demanen que es faci qualque actuació per
tal d’evitar aquests problemes.
El Sr. Batle manifesta que hi ha hagut una demanda dels propis veïnats i
ell s’ha reunit amb ells. Assenyala que la policia està estudiant el tema.
El Sr. Andreu Jaume indica que vol que quedi clar que la gent no
demana que no hi passin cotxes sinó que vagin mes alerta.
-PP: Pilons Camí Coanegra.
El Sr. Andreu Jaume expressa que al Camí de Coanegra qualcú va
tombar els pilons i que un camió gros no hi passava quan hi havia els pilons i
els pals elèctrics però que ha vist que s’han canviat els pilons.
El Sr. Batle manifesta que efectivament s’han canviat. Diu que ja al mes
d’agost anterior estava tot exhaurit i que al magatzem municipal tenien els que
ara s’han posat i optaren per posar-los i llevar la imatge de deixadesa.
Expressa que si no funcionàs, posarien bandes de color, que es veuen molt i
que ho han fet per protegir sobretot la jovenea que va a Ca’n Borreó. Assenyala
que les pilones estan comanades però que per ara no n’hi ha.
-PP: Cotxes retxats i forçats.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que a molta gent li han retxat o forçat el
cotxe, demanant quines mesures es pensa adoptar per evitar aquesta ona de
vandalisme.
El Sr. Batle manifesta que l’Ajuntament n’és conscient i que ell també ho
ha sofert. Diu que sempre havien sol·licitat autorització a la Delegació de
Govern per posar càmeres i mai s’havia donada i que ara demanaran poder
posar càmeres per control del trànsit, com a Palma i altres municipis. Exposa
que ja han tengut contactes amb empreses per posar-les i això permetrà que
puguin gravar. Per altra part, expressa que ara amb les proves de policia, en
total n’hi haurà quinze i veuran si així es controla el vandalisme.
-PP: Problemes entre veïnats.
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El Sr. Andreu Jaume expressa que hi ha una persona que viu a fora-vila
que es passeja amb bosses de fems i les reparteix als portals de diferents
cases; per la qual cosa, molts veïnats s’han queixat. Demana quina actuació es
pensa adoptar davant aquest fet.
El Sr. Batle manifesta que tant la Policia com els Serveis Socials estan
fent feina amb aquesta família.
-PP: Unitats Actuació.
El Sr. Andreu Jaume exposa que pel mes de maig va fer una petició per
veure com es veurien afectades les unitats d’actuació degut als canvis
urbanístics.
El Sr. Batle manifesta que la reunió amb el departament d’Ordenació
Territorial del Consell de Mallorca està fixada pel mes d’agost ja que abans no
es pogué fer degut a la pandèmia; un cop realitzada, diu que informarà del seu
resultat.
-ALPSM: Decrets.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que en relació als Decrets, anirà un
dia a l’Ajuntament a fer preguntes concretes i que per exemple, demanarà per
escrit el plec de l’escola d’estiu ja que hi ha comentaris de què s’havia fet
publicitat abans de la concessió a l’igual que l’any passat.
-ALPSM: Procés Reforma Fases Peatonització.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que demana una sessió
informativa per a la població de Santa Maria del Camí en relació a aquest
projecte.
El Sr. Batle manifesta que l’arquitecte li va enviar els documents i ell els
va reenviar als portaveus dels partits de l’oposició i que en fer la reunió de les
unitats d’actuació també poden parlar d’aquestes obres.

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per
finalitzat i aixeca la sessió quan són les vint-i-dues hores quaranta-cinc minuts
de dia vint-i-nou de Juliol 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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