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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 25-11-2021. 
 
REGIDORS ASSISTENTS:   Sr. Nicolau Canyelles Parets. 

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

 
 

A les dependències municipals de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a 
les vint hores de dia vint-i-cinc de novembre 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 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 agraeix l’assistència a aquesta nova etapa de plens a 
celebrar a les vint hores i el darrer dijous de cada dos mesos. Manifesta que 
avui està present una representació dels alumnes d’ESO de la localitat que vol 
llegir un manifest, i expressa que els hi vol donar l’enhorabona per la feina que 
han fet i per tenir la capacitat i el valor de venir a aquest Ple i llegir un manifest 
davant tot el poble. El Sr. Batle els hi cedeix els seients de la mesa plenària i 
aquests alumnes llegeixen el manifest, que va redactat en els termes següents: 
 

“MANIFEST 25N CURS 21/22 IES SANTA MARIA 

 

25N, AQUÍ I ALLÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

Avui 25N, dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, la 

comunitat educativa de l’IES Santa Maria vol deixar ben clar que està en contra de la 

violència masclista, tant si es produeix aquí, al nostre costat, com a qualsevol altre lloc 

del món. Enguany pensam especialment en les nines i dones que pateixen a 

l’Afganistan, nines i dones els noms de les quals no coneixem però que sentim ben a 
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prop.  

 

Nines i dones que no poden anar a l’escola ni a la Universitat, nines i dones que 

sofreixen abusos psicològics i violacions, nines i dones que són assassinades; AQUÍ I 

ALLÀ; companyes nostres que són assetjades al carrer per dur una falda curta, dones 

professionals de la ciència, de l’art o de qualsevol altre àmbit que no arriben a ocupar 

càrrecs de poder per ser precisament dones... Totes aquestes violències, tant les visibles 

com les invisibles, són les que hem de combatre. I som nosaltres, el jovent, els qui hem 

d’encapçalar aquesta lluita; els qui hem de construir un camí on el marcador de dones 

assassinades per violència masclista sigui zero.  

 

Des d’aquest centre públic deim PROU a tot tipus de violència masclista. No 

mireu cap a un altre costat, aixecau la veu si fa falta, TOLERÀNCIA ZERO davant el 

masclisme”. 

 
 

El Sr. Batle manifesta que un cop dites aquestes paraules tan sentides, 
els hi vol donar l’enhorabona com a pare i com a batle assenyalant que es 
tracta d’un manifest molt ben treballat i que tenen les portes obertes per a 
qualsevol altre tema que vulguin tractar i que tenen tot el suport de 
l’Ajuntament. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que com ja ha assenyalat el Batle, tots els 
partits polítics els hi donen l'enhorabona i expressa que la millor eina per lluitar 
contra aquestes violències és l’educació. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez afegeix que ell també els hi agraeix la feina 
realitzada tot assenyalant que donen sentit a aquesta casa i la seva veu contra 
la violència. 
 
 

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

 
1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 29-07-2021. 
 
El Sr. Batle demana si qualcú té res a dir d’aquesta acta. 
Ningú pren la paraula; per la qual cosa, posada a votació l’acta de la 

sessió de dia 29-07-2021, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors 
assistents. 

 
 
2.-COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2020. 
 
El Sr. Batle llegeix les propostes i manifesta que vist que el tema ja es va 

explicar la darrera vegada i s’ha exposat ja al BOIB, ara pertoca enviar-ho a la 
Sindicatura de Comptes. 

 
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus membres, aprova la 

següent proposta: 
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“Transcorregut el termini d’exposició pública del Compte General del 

Pressupost, corresponent a l’exercici econòmic de 2020, sense que s’hagin presentat 

reclamacions, al·legacions o observacions; 

 

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 

 

Aprovar el Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici econòmic 

de 2020 (Ajuntament de Santa Maria del Camí i Patronat Residència Cas Metge Rei)”. 

 

 

3.-CONVENI COL·LABORACIÓ MANCOMUNITAT DES RAIGUER 
FORMALITZACIÓ ENCÀRREC GESTIÓ SERVEI COMPTABILITAT 
ENERGÈTICA. 
 
El Sr. Batle llegeix la proposta. Manifesta que quan acceptaren el Pacte 

per arribar al PAESC s’acordà que es fes una encomana de gestió per tal de 
contractar una persona. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que ells consideren que està bé tot el que 
sigui aunar esforços i aconseguir abaratir el cost. 
 
 Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar la següent proposta: 
 

“Aprovar el Conveni de Col·laboració amb la Mancomunitat des Raiguer pel 

que es formalitza l’encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica que es dóna 

per reproduït tal com consta al respectiu expedient”. 

 

 

4.-ADDENDA CONVENI INTERMUNICIPAL “TARGETA CIUTADANA”. 
 
El Sr. Batle manifesta que hi ha un conveni amb l’Ajuntament de Palma 

relatiu a la targeta ciutadana però que era limitada i ara d’aprovar-se aquesta 
adenda, es podrà ampliar en funció dels grups d’edat i el cost no és excessiu 
per a l’Ajuntament. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que ells estan d’acord amb tot allò que 
suposi ajudar a la gent i abaratir preus. 

 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar la següent proposta: 
 

“Aprovar l’addenda al Conveni intermunicipal de “Targeta Ciutadana” entre 

l’Ajuntament de Palma, aquest Ajuntament i l’Empresa Municipal de Transports de 

Palma S.A (EMT-Palma), que es dóna per reproduïda tal com consta al respectiu 

expedient”. 
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5.-MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST ROMANENT 
TRESORERIA. 
 
El Sr. Batle manifesta que hi ha partides del pressupost que tenen perill 

d’esgotar-se i es proposa incrementar-les per anar segurs. Diu que si no es 
gasten, quedaria un estalvi. Tot seguit es refereix a aquestes partides, fent 
referència a la de subministraments, indicant que s’augmenta degut al gros 
augment del cost de la corrent elèctrica i ara amb aquestes dates de Nadal, 
pujarà encara mes. 

El Sr. Andreu Jaume assenyala que veuen que també s’ha de tenir en 
compte la situació extraordinària generada per la COVID que ha fet que tot 
sigui mes car. Expressa que s’ha de pagar el que s’ha contractat i mirar si amb 
el gestor energètic s’aconsegueix un abaratament de costs. 

 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar 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 

(tercera disposició). 

 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació Pressupostària 
Descripció 

Euros 

01.15320.22119 Subministraments carrers 97.000,00  

01.32310.22119 Subministraments COVID Escoleta 4.500,00  

01.32311.22119 Subministraments COVID Escola 11.000,00  

01.33210.22119 Subministraments COVID Biblioteca 1.500,00  

01.33300.22119 Subministraments COVID Oficines Ca S’Apotecari 19.000,00  

01.33310.22119 Subministraments COVID Cases Mestres 1.000,00  

01.34200.22119 Subministraments COVID Esports 12.000,00 

 TOTAL DESPESES 146.000,00  

 

Altes en Concepte d’Ingressos 

Concepte Descripció Euros 

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 146.000,00 

 TOTAL INGRESSOS 146.000,00 

El resum por capítols se relaciona en els quadres següents: 
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Pressupost de Despeses 

Despeses 
CAPÍTOL 

DENOMINACIÓ Consignació inicial   

 Increm/dism Consignació definitiva 

1 

Despesa de personal 

3.166.763,49 

 

 

 

3.166.763,49 

 

2 

Despeses corrents béns i 

serveis 
2.226.517,34 

 

146.000,00 

 

2.372.517,34 

 

3 Despesa Financera 0,00 0,00 0,00  

4 

Transferències corrents 

740.846,06 

 

 

 

740.846,06 

 

6 Inversions reals 537.647,60  537.647,60  

7 

Transferències de capital 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

9 Passius financers 0,00 0,00 0,00  

  

 

 

TOTAL DESPESES 6.671.774,49 

 

 

146.000,00 

 

 

6.817.774,49 

 

 

 

Pressupost d’Ingressos 

Ingressos 
CAPÍTOL 

DENOMINACIÓ Consignació inicial Increm/dism Consignació definitiva 

1 Imposts directes 2.483.447,76  2.483.447,76  

2 Imposts indirectes 203.000,00   203.000,00   

3 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’inversiones reals 0,00  
 

0,00  
 

7 Transferències de capital 300.000,00  
 

300.000,00  
 

8 Actius financers 0,00 

 

146.000,00 

 

635.085,36 

 

9 Passius financers 0  0,00 0  

  

TOTAL INGRESSOS 

6.671.774,49 

 

146.000,00 

 

6.817.774,49 
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mijançant anunci en el BOIB, per 

quinze dies, durant els quals els interessats podrán 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”. 

 

 

PUNT URGÈNCIA.- 
 
2ª CONVOCATÒRIA AJUDES EMPRESES PAL·LIACIÓ EFECTES 
COVID. 
 

 El Sr. Batle manifesta que al darrer Ple s’aprovaren ajudes a empreses 
per pal·liar els efectes de la COVID i que queda un romanent d’uns vuitanta-
cinc mil euros, per a la qual cosa, es proposa fer una segona convocatòria i a 
poder ser, abans del mes de desembre. 
 
 Posada en primer lloc a votació la declaració d’urgència d’aquest 
assumpte, conforme determina l’art. 82.2 de la Llei 20/2006 de 15 de 
Desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, és aprovada per 
unanimitat de la Corporació. 
 
 El Sr. Batle llegeix les propostes i manifesta que es tracta d’aprovar les 
mateixes bases que les de la primera convocatòria. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que quan es va fer la comissió, ja es va 
parlar de fer una segona convocatòria, assenyalant que hi ha de poder 
participar el major nombre d’empreses possible. 
 El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que si els doblers no s’han esgotat a lo 
millor és perquè hi ha qualque punt que no ha anat bé, per la qual cosa, ell 
s’abstendrà a la votació. 
 El Sr. Batle manifesta que a lo millor és així però que la convocatòria els 
hi vé tal qual del Govern i que fa pena que aquests doblers hagin de tornar al 
Govern. 
 
 Posat a votació aquest assumpte, el Ple de la Corporació per dotze vots 
a favor, corresponents als regidors de MÉS, PP i PSOE-PSIB i una abstenció 
del regidor d’ALPSM, 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, segona convocatòria, 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 
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de Subvencions, a l'efecte de la seva difusió i públic coneixement”. 
 

 
 
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.  
 

  
2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. 
 
-PP: Fons Europeus. 

 

El Sr. Batle manifesta que s’ha demanat per fer un eix cívic des de 
l’estació del tren fins a l’institut i un projecte al que s’ha denominat VITIC que 
suposa reinvertir en una millora de la producció. Assenyala que ara s’enviaran 
per als Fons Europeus i els hi contestaran si els aproven o no, un es va 
presentar dia vuit de setembre i l’altre per octubre. 
 

-PP: Gespa camp de futbol. 

 

El Sr. Batle manifesta que una empresa de la península ho ha impugnat i 
ara s’ha de resoldre el que plantegen. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana per què ho han impugnat. 
El Sr. Batle contesta que sobretot per la tipologia de la gespa. 
La Sra. Victòria Pons, regidora d’esports, assenyala que es va bé de 

temps. 
 

-PP: Presa possessió Policies. 

 

El Sr. Batle manifesta que han pres possessió i ara es fan els horaris. 
 

-PP: Plaç obres Baronia de Terrades. 

 

El Sr. Batle manifesta que hi ha hagut moltes pluges que han allargat les 
obres. Diu que s’havien d’acabar per Nadal però que no creu que s’acabin en 
aquesta data. 
 

-PP: Projectes Camí Coanegra. 

 

El Sr. Batle manifesta que els dos projectes estan fets; el del Camí de 
Ca’n Franco està acabat i el del Camí de Coanegra s’està acabant. 
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-PP: Retxats embossats. 

 

El Sr. Batle manifesta que la brigada va desbordada fent imbornals nets. 
 

-PP: Rajoles Ca’n Borreó. 

 

El Sr. Batle manifesta que les que digueren es varen repassar. 
 
-PP: Rajoles PAC. 

 

El Sr. Batle manifesta que les arreglarà s’Ajuntament. 
 
-PP: Mercat. 

 

El Sr. Andreu Jaume demana si seria possible que la gent que té una 
botiga al poble però no dins la zona del mercat, podria anar a vendre al mercat. 

El Sr. Batle manifesta que es pot estudiar. 
La Sra. Candela Atienza, regidora de mercat, expressa que ja hi ha en 

marxa un projecte de tenir un espai per a la gent del municipi que s’està 
estudiant. 

 
-PP: Programa Festes Vi Novell. 

 

El Sr. Batle manifesta que la normativa diu que no es pot deambular i 
s’ha d’estar assegut a taula. Es va considerar que la festa havia de ser a la 
plaça i ni als bodeguers ni als restauradors els hi va agradar com s’havia de fer. 
Assenyala que es va decidir que es farien els actes programats i l’any que vé ja 
veurien si la situació estava millor. 
 

-PP: Festes de Nadal. 

 

La Sra. Victòria Pons assenyala que com ja ha dit el Batle, la normativa 
no permet menjar deambulant i estan a l’espera del que pugui dir Palma. 

 
-ALPSM: Reunions informatives. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que fa el suggeriment de què es 
podrien realitzar reunions informatives dels grups municipals sobre el dia a dia 
del poble, perquè per exemple, ara mateix s’acaba d’assabentar de lo dels 
Fons Europeus. Assenyala que si es tracta de projectes de tant de doblers, 
creu que van mes enllà d’un grup municipal i que es tracta d’un projecte de 
poble. Diu que creu que el Batle ho hagués pogut compartir. 

 
-ALPSM: Gespa Camp municipal. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez diu que no li ha quedat clar el tema de la 
gespa del camp d’esports, de si es tracta d’un tema jurídic o tècnic. 
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La Sra. Secretària assenyala que no es tracta d’un tema jurídic. 
El Sr. Batle manifesta que s’ha tractat d’un problema tècnic, que ja ha dit 

que era un problema relatiu a la tipologia de la gespa. 
 
-ALPSM: Aixecament reparaments Escola Estiu. 

 

El Sr. Batle manifesta que es va duplicar el nombre d’alumnes amb 
educació especial i que ell ja havia dit que no es quedaria cap nin sense aquest 
servei, l’empresa no se’n feia càrrec i ho assumí l’Ajuntament. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana que si es tracta de la mateixa 
empresa que va dur aquest servei l’any passat, com és que no se’n va donar 
compte. 

El Sr. Batle manifesta que l’any passat no n’hi havia tants. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que a ell se li va dir que havia estat 

una proposta a la baixa i demana que per a l’any que vé es tengui mes en 
compte la realitat. 

El Sr. Batle manifesta que s’han de fer unes previsions mes amples. 
 
-ALPSM: Fons Europeus. 

 

El Sr. Batle manifesta que es va donar molt poc temps per fer les 
peticions i el que s’ha presentat són esborranys. Diu que després faran feina 
tots plegats. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que es podria haver comunicat. 
 

-ALPSM: Catàleg llocs de feina. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que se li va explicar que és un 
catàleg que fa vint anys que està fet i que creu que es necessita un catàleg 
actualitzat. Assenyala que el Batle va dir que s’havia consultat al personal però 
que no s’havia fet. 

El Sr. Batle manifesta que ja li ha enviat el catàleg i que va presentar les 
preguntes fora de termini. Continua dient que es va demanar a dues empreses 
per fer-ho i ho exposaren als sindicats. Assenyala que ells digueren que ho 
farien i degut a la COVID es va aturar. Ara es continuarà. Continua dient que és 
vera que es tracta d’un catàleg obsolet i que s’ha d’actualitzar. Expressa que si 
es necessari ajuda externa, se demanarà i hi ha intenció de dur-ho endavant, 
com mes aviat, millor. 

 
-ALPSM: Benzinera Plaça Hostals. 

 

El Sr. Batle manifesta que han trobat una joia de l’any 1962, quan es va 
concedir la llicència per al funcionament de la mateixa. Diu que no posa el 
termini de concessió però consultades altres benzineres, se solien fer per un 
termini de cent anys i que és vera que ara es tracta de llevar les benzineres 
dels cascs urbans. Assenyala que els propietaris estaven interessats en canviar 
la seva ubicació i posar-la a la sortida de l’institut o rotonda Santa Maria-
Consell. Expressa que ell les va explicar que havien de seguir una sèrie de 
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tràmits davant altres organismes i no han tornat. 
 
-ALPSM: Casal de joves. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que els joves estan preocupats 
perquè hi ha una dinamitzadora menys i quan hi ha tallers o cursos, ells no 
poden entrar. 

La Sra. Victòria Pons expressa que no poden entrar quan es fan tallers 
amb nins i que els divendres i dissabtes està obert fins a les dotze. 

El Sr. José Luís Rodríguez proposa que estàs obert els diumenges 
perquè així els al·lots hi podrien anar i no anar-se’n a Palma. 

La Sra. Victòria Pons assenyala que ja s’ha acabat el termini de 
presentació d’instàncies i ara pertoca publicar la llista d’admesos. 

 
 
 

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 deu minuts de dia vint-
i-cinc de novembre 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


