ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 31-03-2022.
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 cinc minuts de dia trenta-u de març de dos mil vint-i-dos, 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 dóna la benvinguda.
A continuació, hom passa a examinar els punts de l’ordre del dia.

1.-MODIFICACIÓ CATÀLEG LLOCS TREBALL.
El Sr. Batle llegeix les propostes. Manifesta que lo cert és que el poble
ha crescut molt i que els funcionaris fan molta feina. Assenyala que
contínuament surten noves Normes que demanen mes controls i gestió de mes
expedients. Expressa que tot s’ha complicat i que és molt necessari disposar
d’aquestes places, dotar a la ciutadania d’aquests serveis i que la feina pugui
sortir mes aviat. Assenyala que en aquests moments es tracta sols de posar al
catàleg aquestes dues places i mes envant dotar-les amb el romanent.
El Sr. Andreu Jaume expressa que saben que hi ha aquest volum de
feina i que la gent va ofegada. Indica que el setembre els hi digueren que no
s’havia discutit amb els representants sindicals i que saben que hi ha places
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vacants a la relació de llocs de treball que haurien de sortir. Assenyala que hi
ha discrepàncies entre els informes de Secretaria i d’Intervenció però que no hi
entrarà. Exposa que creu que s’hauria de parlar amb els sindicats i pensar
quines places se necessiten i que la seva proposta seria retirar-ho fins que
tenguin clar el que volen. A mes, expressa que també hi ha la reforma laboral,
que durà mes problemes.
La Sra. Candela Atienza assenyala que la relació de llocs de feina i la
plantilla de personal són dues coses distintes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que segueix pensant que han de fer un
bon plantejament.
El Sr. Batle manifesta que això és la percepció del Sr. Andreu Jaume i
que aquestes dues places són molt específiques malgrat que també s’han de
cobrir les del catàleg. Exposa que hi va haver una reunió amb els sindicats i es
va dir que es posassin. Manifesta que el procés d’estabilització no té res a
veure amb aquest tema i que també s’hi està fent feina amb els sindicats.
Exposa que aquestes dues places són bàsiques i molt necessàries perquè ja
no es pot seguir d’aquesta manera amb el volum de feina que hi ha, i posar
segons quin personal per segons quina feina no és lo seu.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que s’hauria de fer una planificació.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana quina és la proposta que fa l’equip
de govern amb els dos informes que hi ha a l’expedient.
El Sr. Batle li contesta que la que fan.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ara hi ha cinquanta-nou
laborals, vint-i-set funcionaris i set vacants i que ara se’ls hi presenta un TAG i
un graduat social. Assenyala que els hi sembla bé donades les necessitats del
poble però que una vegada mes les coses es fan a corre-cuita i creu que el
procés no és el correcte.
A continuació el Sr. Juan Luís Rodríguez demana si hi ha actes de les
reunions amb el comité d’empresa.
El Sr. Batle manifesta que hi ha actes.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si es poden veure aquestes actes.
El Sr. Batle manifesta que ho demanarà al comité d’empresa. Expressa
que ja ha dit que aquestes dues places són necessàries, que sols es posen a la
relació de llocs de treball i que el procés està ben fet.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si es cobriran.
El Sr. Batle diu que si el pressupost ho permet es trauran aquestes
places.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que tenen altres places al catàleg
que no s’han cobert, com una treballadora social, una educadora social, un
arquitecte, una tresorera.
El Sr. Batle manifesta que els altres departaments tenen personal i que
ara per ara els departaments que necessiten reforç són aquests dos i que si hi
ha romanent les dotaran i es posaran en marxa i que si després veuen que es
necessita mes personal, també es mirarà de posar.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que ell ha entès que la intenció és
que si durant l’any 2022 hi ha doblers, aquestes dues places es dotaran i
sortiran a concurs.
El Sr. Batle manifesta que així és.
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El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que en un ple anterior es va
comentar que el nou catàleg el faria una empresa i vol saber si ja s’ha
contractada.
El Sr. Batle manifesta que no, que el comitè d’empresa està fent un
esborrany i després es contractarà.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que quan ell va entrar com a
regidor, ja es deia que s’estava fent.
El Sr. Batle manifesta que hi ha molta feina i això és un extra.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
set vots a favor, corresponents als regidors de MÉS i PSOE-PSIB i sis
abstencions, corresponents als regidors del PP i ALPSM, aprova les següents
propostes:
“El municipi de Santa Maria del Camí passa ja dels set mil habitants i la seva
plantilla administrativa pel que fa a funcionaris, deixant de banda les places ocupades o
reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i a la policia local, són
auxiliars administratius. Això fa que sigui necessari comptar amb personal tècnic i amb
unes funcions mes complexes.
Per tant, s’han d’incloure noves fitxes al Catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament que puguin cobrir, en principi, aquesta necessitat.
Considerant que és de tot punt urgent i inaplaçable en nom de l’interés públic la
creació d’aquestes noves places, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
1.-Aprovar la fitxa d’un/a Tècnic d’Administració General adscrit/a l’àrea de
Secretaria, tal com consta al respectiu expedient, incloent-la al Catàleg de Llocs de
Treball de l’Ajuntament.
2.-Aprovar la fitxa d’un/a Tècnic d’Administració General, Subescala de Gestió,
adscrit a l’àrea de Recursos Humans, tal com consta al respectiu expedient, incloent-la
al Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament.
3.-Disposar la publicació d’aquest acord al BOIB”.

2.-PRESSUPOST 2022.
El Sr. Batle demana disculpes per la tardança en dur el pressupost però
que com ja ha dit, aquest Ajuntament va desbordat per la feina.
Manifesta el Sr. Batle que aquest pressupost és una mera estimació i
que s’haurà de modificar vist l’augment de la despesa actual.
Exposa el Sr. Batle que el pressupost del Patronat de la Residència de
Cas Metge Rei, ascendeix a 987.884,19 € i que en l’evolució dels anys 2020,
2021 i 2022 s’observa que l’any 2021 les taxes i altres ingresos baixaren i que
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el 2022 es mantenen perquè encara no s’ha signat el conveni dels depenents.
Continua dient que en relació al capítol quart, comparant l’any 2020 i l’any
2022, s’oberva un gran augment degut que actualment la majoria de residents
són depenents i la Conselleria paga mes.
Continua dient que en relació al capítol segon, pensen que no bastarà
degut a l’enqueriment brutal del cost de la vida i la resta són petites inversions
de mobiliari i d’obres.
Passant al pressupost de l’Ajuntament, en relació als Ingressos, el Sr.
Batle enumera els diferents capítols.
Pel que fa a les Despeses, manifesta que el capítol I ha experimentat
una pujada considerable degut a que ja està en vigor el Conveni de personal i
el que representa, a que han assolit el punt verd i a que han d’adelantar el cost
del personal que envia el SOIB i el dels agents COVID.
En relació al capítol II assenyala que també augmenta per l’augment del
cost de la vida i degut a que el Govern permet augmentar un trenta per cent,
també s’hauran de modificar les contractacions.
El Sr. Batle manifesta que el total del Pressupost de l’Ajuntament
ascendeix a la quantitat de 7.255.149,68 € i que están anivellats els ingressos
amb les despeses.
Tot seguit el Sr. Batle realitza també una comparativa dels pressuposts
dels anys 2020, 2021 i 2022.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana com és que ara les transferències de
capital es posen a zero.
El Sr. Batle manifesta que l’any 2020 aprovaren la fase I i la fase II de la
peatonalització i que totes les inversions que estan signades es faran però que
per consell de la interventora no les han posades per no arrastrar aquests
doblers fins que no hi hagi el pertinent conveni signat i que en tenir les
resolucions favorables i liquidat el pressupost del 2021 s’hi podran posar.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana quan ha d’estar tancat l’exercici
2021.
El Sr. Batle manifesta que una cosa és el que diu la Llei i l’altra la realitat.
Tot seguit el Sr. Batle es refereix a inversions concretes i en relació als
pressuposts participatius assenyala que hi ha una partida oberta.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si no s’havien ja acabat les obres del
C/ Baronia de Terrades.
El Sr. Batle contesta que sí però que queda un afegit. Expressa que en
tenir l’exercici de 2021 tancat, amb el romanent, es podran fer modificacions i
aquestes es duran a Ple.
A continuació el Sr. Batle detalla totes les inversions.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana de què es tracta la inversió de
mobiliari de l’arxiu.
El Sr. Batle manifesta que obeeix a un projecte que s’ha d’acabar i
suposa mobiliari específic.
El Sr. Andreu Jaume expressa que agraeix l’explicació que els hi va
donar la tècnica. Diu que la setmana passada varen perdre el temps amb això
ja que quan es reuniren per presentar propostes, el Batle va dir que sí però que
li dóna la sensació que el Batle ja sabia que no es faria i que han vist que ha
quedat igual que abans de la primera reunió i que si tanmateix s’han
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d’incorporar els romanents de l’exercici de 2021, no votaran a favor perquè els
hi manca la idea política. Continua dient que és mes o manco el pressupost de
l’any passat, que estan desencantats amb aquest pressupost i que hi ha un poc
de manca de sensibilitat.
El Sr. Batle manifesta que tot és degut a la realitat sobrevinguda, a la
feina que hi ha i que es tornaran a reunir però que ja no es podia esperar mes
en dur el pressupost a ple. Continua dient que li sap greu que el Sr. Andreu
Jaume tengui aquesta sensació i que no és la seva manera de fer feina.
Assenyala que la feina els ha desbordat i que l’han feta de la millor manera
possible. Demana disculpes i expressa que no és la seva manera de fer feina
prescindir de l’oposició.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que la realitat és que ha quedat igual,
que pel mes de gener ja es tenia aquest pressupost i s’hagués pogut aprovar.
Diu que cada vegada que es porti a ple una modificació ja pensaran el que
faran.
El Sr. Batle manifesta que en cap moment hi ha hagut la intenció de
prescindir de l’oposició i que han esperat per veure si arribaven els documents
per posar les partides però que desgraciadament no ha estat així però que
tenen tot l’any per fer-hi feina.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que aquí hi ha uns fets, no una
sensació i el fet és que el Batle ha “mareado la perdiz” com es diu vulgarment i
ara també hi ha dos informes diferents de Secretaria i d’Intervenció. Continua
dient que és veritat que el pressupost és una eina oberta però no fins al punt
d’haver de fer tantes modificacions movent molts de doblers. Per altra part,
assenyala que li molesta que el Batle no faci una defensa política del
pressupost. Expressa que és un pressupost que fa el dia a dia però no
polítiques generals; no hi ha política social, ni energética, ni d’aigua i no reflexa
les necessitats de la societat que tenim en aquests moments. Per altra part, diu
que pensen que pel que fa al pressupost del Patronat, s’haurien de disminuir
les taxes en funció de la renda de les persones, per exemple, i ajudar mes
l’Ajuntament. Exposa que ha trobat multitud de salvedats als informes i no s’hi
ha entrat.
El Sr. Batle manifesta que l’única cosa en què pot estar d’acord és en el
procediment i que ja ho ha explicat al Sr. Andreu Jaume. Expressa que en
relació als informes, les fan les tècniques i que mai s’ha discutit que no els
puguin fer. Manifesta que el Sr. Rodríguez tampoc ha presentat cap alternativa i
que en relació a la partida de participació ciutadana ja ha explicat que hi ha
prevists els 100.000 euros i en relació que no hi hagi polítiques generals, que el
Sr. Rodríguez miri tot el que han fet. Expressa que el Sr. Juan Luís Rodríguez
diu que no li agraden els pressuposts i ell ja ha dit el que hi havia i que s’hauria
de modificar.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que li hauria agradat que el Batle
defensàs políticament el pressupost i no des del punt de vista dels números.
El Sr. Batle manifesta que la política és el dia a dia.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
set vots a favor, corresponents als regidors de MÉS i PSOE-PSIB i sis vots en
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contra, corresponents als regidors del PP i ALPSM, aprova les següents
propostes:
“1.-Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Entitat per a 2022, format pel
pressupost de l’Ajuntament i el pressupost del Patronat de la Residència per a Persones
Majors de “Cas Metge Rei”, Bases d'Execució, Plantilla de Personal, amb els annexos
corresponents, Estat de Consolidació, així com la relació de llocs de treball, amb
actualització de complement, tal com consten a l'expedient respectiu.
2.-Remetre aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva
publicació, obrint un termini de reclamacions de quinze dies hàbils a partir del dia
següent a la publicació de l'anunci sobre el BOIB perquè els interessats legitimats,
segons el que disposa l'art. 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius expressats a l’art.
170.2 de l’esmentat Cós Legal, puguin presentar reclamacions.
3.-Disposar que el Pressupost General quedarà definitivament aprovat en cas que
no es presentin reclamacions dins el termini esmentat al paràgraf anterior, d'acord amb
l'establert a l'art. 169 del R.D Legislatiu 2/2004.
4.-Remetre una còpia del Pressupost General, definitivament aprovat a
l'Administració de l'Estat i Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma per a la publicació del seu resum per
capítols”.

3.-DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ
DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE PULMÓ.
El Sr. Batle manifesta que se’ls hi va fer arribar aquesta declaració per
donar-li suport.
El Sr. Miguel Niell expressa que sembla un poc absurd perquè es
podrien posar tots els tipus de càncer i no sols el de pulmó.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana qui l’ha presentada.
El Sr. Batle manifesta que es tracta d’una associació que no és del poble
que ha demanat suport per aquesta malaltia en concret.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que estan d’acord amb la declaració
però que també recullen el que ha dit el Sr. Niell.
El Sr. Batle manifesta que evidentment donen suport a tota declaració en
contra de qualsevol tipus de càncer.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres, aprova la següent declaració:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA
MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE PULMÓ
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El càncer de pulmó és el quart tumor més freqüent, si es tenen en compte homes i
dones. En aquest sentit, és important destacar l'augment progressiu del nombre de casos
de càncer de pulmó que s'està observant en els últims anys en la població femenina (en
la població masculina s'observa una estabilització).
És la principal causa de mort per càncer. Més del 80% dels càncers de pulmó es
diagnostiquen en estadis avançats (estadis IIIB/IV), quan la curació és molt
problemàtica o impossible: la supervivència depèn en gran manera de l'etapa en què es
troba el tumor en el diagnòstic. Malgrat els avenços terapèutics dels últims anys, la
supervivència del càncer de pulmó se situa al voltant del 15% i menys del 5% si només
prenen els diagnosticats en etapes finals.
El tabac és responsable del 81% dels càncers de pulmó i del 30% de les morts per
càncer. I és el principal factor de risc, està darrere del 90% de les morts causades per
càncer de pulmó. El consum de tabac és la principal causa de malaltia, discapacitat i
mort en el món. A Espanya en provoca 52.000 morts anuals.
Els fumadors també tenen major risc de patir càncer de boca, llavis, llengua, laringe i
faringe, càncer d'estómac, d'esòfag, de pàncrees, de bufeta, de ronyó, de coll d'úter, de
còlon i de recte, de fetge, de mama, de la cavitat nasal, d'ovari i unes certes formes de
leucèmia.
Al nostre país, el 24% de la població diu que fuma diàriament o ocasionalment. El
consum de tabac comença als 13 anys. En aquest sentit, és fonamental avançar en les
mesures que s'ha demostrat eficaces per augmentar les barreres d'entrada i reduir l'inici
del tabaquisme.
S'estima que el càncer de pulmó es convertirà en un greu problema de salut pública en
els pròxims anys, principalment a causa de l'elevat nombre de nous casos i la seva
mortalitat i la tendència esperada en aquest sentit, i els costos associats i la morbiditat.
A la nostra Comunitat Autònoma, segons les dades de l'Observatori del Càncer de
l'Associació Espanyola Contra el Càncer, l'any 2020, la incidència en càncer de pulmó
va ser de 609 casos diagnosticats – enfront dels 576 casos diagnosticats el 2019 -, xifres
que el situen en quart lloc després del càncer de còlon, mama i pròstata; però és el
primer tipus de tumor amb un major nombre de defuncions: 533 l'any 2020 i una taxa
del 66%, molt per davant de les 320 defuncions per càncer colorectal.
El nombre de persones que fumen diàriament a les Illes Balears és de 239.554. Un 23%
de la població de més de quinze anys.
Per tot això, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, amb motiu del Dia Mundial contra
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el Càncer de Pulmó, manifesta que les mesures antitabac actuals són insuficients. Cal
ampliar els espais lliures de fum, garantint la vigilància i el compliment de la llei
modificada.
Sol·licita al Govern de les Illes Balears que mantengui en el temps les mesures antitabac
posades en marxa per frenar la pandèmia de la COVID-19 i la prohibició de fumar en
espais públics com a mesura de prevenció de malalties com el càncer o les cardiopaties.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí advoca perquè es duguin a
terme les accions pertinents per a fomentar més espais lliures de fum, per respectar i
garantir el dret a la salut de les persones, especialment dels menors d'edat, que
actualment estan molt exposats al fum de segona mà.
Així mateix, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí manifesta el seu suport a la recerca
del càncer, com a instrument imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia, i
trasllada el seu reconeixement a totes les associacions i entitats que estan acompanyant
a les persones afectades pel càncer pel seu compromís i labor continuada”.

4.-ADHESIÓ DECLARACIÓ INSTITUCIONAL FEMP.
El Sr. Batle manifesta que la FEMP els ha fet arribar un escrit on demana
que es faci un públic agraïment a tota la gent que ha lluïtat en contra de la
COVID.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si la FELIB pertany a la FEMP.
El Sr. Batle manifesta que sí, que la FEMP és a nivell nacional i la FELIB
a nivell de les Illes Balears.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres, aprova la següent proposta:
“Aprovar i adherir-se a la Declaració Institucional de la FEMP “Agradecimiento
a los empleados públicos y a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades”, que
va redactada en els termes següents:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP
“AGRADECIMIENTO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Y A LOS VECINOS Y VECINAS DE NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES”
La FEMP y los Gobiernos Locales, cuando se cumplen dos años de Pandemia Covid 19,
queremos dirigir la siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía.
Ante una situación inédita en tiempos recientes, como la derivada de la crisis provocada
por la Covid 19, se ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de contar con
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Estados fuertes, articulados a través de unas Administraciones Públicas sólidas, en sus
distintos ámbitos, estatal, autonómico y local, así como, la importancia de poner en
valor las políticas públicas y un sistema de cogobernanza leal, bien organizado y eficaz.
Dos años después, podemos constatar que durante este tiempo de dura pandemia han
aflorado claros ejemplos de esfuerzo colectivo, solidaridad, cogobernanza desde el
diálogo y el acuerdo, retos compartidos en definitiva, para afrontar los desafíos
presentes y la construcción de nuestro futuro.
Queremos rendir homenaje a toda la sociedad, al sector privado, a las Administraciones
Públicas, a la sociedad civil, y al papel desempeñado por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
Hoy queremos dirigir un especial agradecimiento, a aquellos trabajadores y trabajadoras
que, incluso en los peores momentos de la pandemia, continuaron prestando un servicio
público.
Nos dirigimos a ti, trabajadora y trabajador de los Gobiernos Locales, de la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Nos dirigimos a vosotros, a los servidores públicos que durante estos dos últimos años
nos habéis atendido y protegido.
La sanidad, la seguridad, la limpieza de calles e instalaciones, el cuidado, la atención, el
acompañamiento… Nuestro día a día, siempre desde la proximidad.

Dos años de máxima exigencia y dedicación total. Dos años dando lo mejor de vosotros
mismos para hacernos la vida más vivible en medio de la mayor emergencia sanitaria y
social de nuestra historia reciente.
Un tiempo muy difícil, muy duro, muy doloroso…, un tiempo en el que habéis
demostrado, día a día, vuestra entrega, vuestra capacidad de trabajo, vuestro
compromiso y vuestra vocación de servicio público, haciéndonos sentir, al igual que
vosotros lo sentís, el orgullo de ESTE servicio público.
Hoy, después de estos dos años, nos dirigimos a vosotros para reiteraros nuestro
agradecimiento. A todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de las
Administraciones Públicas. A todos y todas. Significativamente a quienes en las
semanas más complicadas sostuvieron el pulso del país: sanitarios y sanitarias, cuerpos
y fuerzas de seguridad y a aquéllos que, en las Entidades Locales, formaron parte de los
“servicios esenciales”: Policía Local, Bomberos y Protección Civil, Limpieza Viaria y
Recogida de residuos, Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Atención a Víctimas de la
Violencia de Género, Aguas y Redes de Abastecimiento, Alumbrado Público, Limpieza
de edificios y dependencias municipales, Servicios Sociales, Atención a la Ciudadanía,
Servicio de Obras, Servicios Funerarios y Cementerios, Transportes, Atención y
Protección de animales, Tesorería, Secretaría, Intervención, Responsables de Unidades
Administrativas, Mantenimiento, Gabinetes de Comunicación o Informáticos.
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Queremos poner en valor también el papel de tantas personas, tantos trabajadores y
trabajadoras de diversos sectores de la empresa privada, que han sido esenciales durante
este tiempo para dar una respuesta contundente al virus del Covid-19.
Se cumplen dos años: Marzo de 2022-Marzo de 2020.
Hoy, dos años después de aquel marzo de 2020, nuestra gratitud, nuestro
reconocimiento, nuestro respeto y admiración a ti, trabajadora y trabajador de los
Gobiernos Locales. Y nuestra consideración también a toda la sociedad, a tantas
personas que han estado ahí arrimando el hombro en los momentos más difíciles.
Gracias por tanto y gracias por todo; gracias por habernos cuidado, atendido y protegido. Como
cada día, como siempre”.

5.-MOCIÓ SUPORT USUARIS TREN.
El Sr. Batle manifesta que l’associació d’usuaris del tren els hi va fer
arribar una instància amb tota una sèrie de peticions. A continuació es refereix
a les mateixes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que hi estan d’acord, que són moltes
coses i que pensen que són interessants. A mes, assenyala que una de les
coses que ells havien demanat que es posàs al pressupost era subvencionar
als estudiants.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que també hi està d’acord.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes:
“Exposició de Motius:
El passat 15 de novembre l’Associació d’Usuaris del Tren va registrar a la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, més de 2.000 signatures amb 25
peticions d’usuaris i usuàries del tren.
Aquestes peticions són:
1- Ampliar la cobertura horària del Servei Ferroviari, a primera i darrera hora dels
dies feiners, implantar trens nocturns els caps de setmana i suprimir la disminució de
freqüències a l’estiu.
2- Més freqüències de trens. Cada 30 minuts Sa Pobla-Palma i Manacor–Palma. Que
les freqüències actuals de la línia Palma-Marratxí, arribin sempre fins a Inca i que facin
totes les aturades existents entre Palma-Inca.
3- Assegurar l’accessibilitat segura i no discriminatòria, augmentar la capacitat i els
espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, senyalització a les andanes del
lloc d’entrada preferent en els combois, complir de manera urgent amb les lleis i
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normativa vigent sobre Accessibilitat Universal eliminant les barreres existents.
4- Habilitar i senyalitzar dins els combois, més espais reservats per a cotxets d’infants,
maletes, paqueteria, bicicletes i patinets i permetre viatjar amb animals de companyia.
5- Adquirir remolcs amb tres portes per banda, per tal d’allargar els actuals combois
fins el màxim de cinc cotxes que permeten les actuals andanes de SFM.
6- Recuperar i tornar posar en marxa el servei de préstec de bicicletes Mou-te Bé.
7- Unificar les targetes de Transport Públic de les Illes Balears, que siguin
compatibles a SFM, EMT i TIB de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
8- Millorar la Targeta Intermodal, que sigui bona d’entendre, amb preus visibles i
criteris socials i mediambientals, no mercantils. Cal incentivar i motivar per a que la
gent utilitzi el tren i no penalitzar per viatjar amb poca freqüència.
9- Interventors suficients amb validadores eficients i supervisió de la qualitat del
servei.
10-Gratuïtat del Servei Ferroviari per a pensionistes amb rendes baixes que disposin
de Targeta de Transport Públic de les Illes Balears.
11- Creació d’abonaments de 10 bots (T-10) i 20 bots (T-20), que no caduquin, que
puguin ser compartits entre diferents usuaris i adquirits a les màquines expenedores de
bitllets.
12- Corregir els punts a on s’efectuen els canvis de bots (fer una sola parada no pot
implicar un bot) i reduir el preu dels bitllets senzills.
13- Deixar de ser considerats com a potencials defraudadors del Servei Públic, que els
esforços dels vigilants siguin més racionals, abastin més aspectes de la seguretat i
no centrin quasi en exclusiva en el control dels torns a l’Estació Intermodal.
14- Un servei d’informació i atenció als usuaris àgil i eficient, que permeti formular
suggeriments, queixes o reclamacions via telefònica ò presencials i per registre,
disponible en totes les hores que SFM presta serveis.
15- Que el CTM gestioni eficientment, amb transparència i responsabilitat, defensant
l’interès dels usuaris i no tant el de les concessionàries privades, l’objectiu ha de ser
l’interès general i millorar el Transport Públic de Mallorca.
16- Que els deures i obligacions de SFM i les empreses privades que gestionen
serveis del transport públic, estiguin ben exposats i visibles de la mateixa manera que
hi han d’estar els deures i obligacions dels usuaris i usuàries.
17- Estacions obertes, eliminar i substituir progressivament tots els torns de les
andanes i estacions per simples validadores. Els torns son delicats, s’avarien
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freqüentment, generen moltes molèsties i dificultats als usuaris i es evident que
resulten molt més cars i de molt més difícil manteniment per part de SFM.
18- Eliminació de totes les reixes i barreres que anul·len ò dificulten els accessos a les
andanes. Les fan més insegures, creen incomoditats a la mobilitat de les persones i
bloquegen les possibles sortides d’emergència. Volem estacions i andanes amables i
que SFM millori el servei de control amb el seu personal d'intervenció.
19- Serveis bàsics a totes les estacions, sales d’espera amb seients, WC públics,
pantalles d’informació i megafonia que funcionin i neteja adequada de totes les
instal·lacions.
20- Estudi, planificació i seny en la necessària ampliació de la xarxa ferroviària.
Atendre les reivindicacions dels pobles del Llevant que porten anys reivindicant el tren.
Preveure l’extensió de noves línies ferroviàries com Felanitx, Santanyí, Aeroport, Port
de Palma, Port d’Alcúdia, Port de Pollença, Andratx , Platja de Muro, etc. amb
criteris d’utilitat pública, número potencial d’usuaris i beneficis ambientals en el sentit
de la urgència de reduir el trànsit de vehicles privats per carretera.
21- Ampliar i millorar les rutes dels serveis de BUS llançadora del TIB, connectar més
pobles entre si i combinar-los millor amb els horaris de la xarxa ferroviària.
22. Recuperació i obertura de l’estació de l’Enllaç, instal·lació de validadores,
millorar els aparcaments de cotxes i la il·luminació per tal d’afavorir la utilització del
tren.
23- Millorar la gestió de l’Estació Intermodal i de tots els seus serveis, ascensors,
escales mecàniques, servei d’atenció i informació personalitzada,
pantalles
informatives, neteja, pla de sortida en cas d’emergència i apagada de llum.
24- Creació de la categoria de locutor/a de SFM, per tal de disposar de comunicació
per megafonia i en temps real a dins dels trens, les andanes i les estacions.
25- Protocol d’actuació clar del personal de SFM en casos d’incidències i avaries.
A més d’aquestes peticions, cal afegir que:
Després de més tres mesos de vaga- el conflicte s’inicià el 14 d’octubre- , de manca de
personal per fer les freqüències mínimes, de veure a les notícies com les posicions es
mantenen allunyades, que no hi ha cap apropament ni per part dels representants del
SFM ni del comitè d’Empresa, i que la vaga es manté encara a dia d’avui.
A més a més volem recordar la situació i insatisfacció dels usuaris amb els nou punts
exposats a continuació:
1ª – Dia 1 de gener de 2021 es va canviar el sistema de la targeta amb un augment de
preus pels usuaris de perfil general que segueixen pagant més anualment. Per altra
banda i passat un any mantenim majoritàriament la insatisfacció amb la gestió d’un
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sistema molt tecnològic però que si perds la targeta necessiten quatre dies per bloquejarla i pagues els bitllets senzills a preu d’or fins que pots renovar-la.
2ª- La gestió de la informació segueix sent nefasta, s'entén que es vol apostar per les
xarxes socials però estan deixant a tota una part de la població sense informació. Les
pantalles i megafonia només transmeten la informació que els interessa, en cas
d'incidències la informació és nul·la.
3ª- La manca de personal i el seu augment és una de les promeses de fa anys però no
entenem com s’està encallant aquesta situació. Això suposa manca de freqüències,
manca d’horaris nocturns els cap de setmanes.... , i el pagament d’hores extres al seu
personal
4ª- La situació de la pandèmia ha empitjorat també el servei ja que no es compleixen
les restriccions ni les pautes de distància.
5ª- La situació de la vaga a final d’any ha empitjorat la situació, ja que a més ha
coincidit amb la 6ª onada de contagis de Covid, i els usuaris viatgem amb una situació
insostenible, amuntegats dins els cotxes del tren, sense distància de seguretat– només es
poden posar 4 cotxes- i a més arribant tard a les nostres activitats, escoles, treball, una
situació totalment denunciable.
Això sumat a la supressió, també en plena onada la 5ª, de freqüències durant l'estiu.
6ª- Torns avariats i oberts, la qual cosa fa que a l’usuari se li cobri el bitllet fins a la
darrera estació d’aquell viatge, tot i haver viatjat a la que sigui, a més de la penalització
per no haver passat pel torn a la sortida, per esta avariat.
7ª- Anul·lacions de trens, un dia qualsevol i en massa repetides ocasions darrerament,
sense justificació més que per manca de personal, sense posar ni voler posar cap tipus
de solució.
8ª- Màquines de recàrrega rompudes, i la resposta del Consorci és “fa més d’una
setmana, ho sabem, però no sabem quan es solucionarà”.
9ª- Retards injustificables, tot i ser atribuïts a causes meteorològiques.
Per tot això el Ple de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí ACORDA:
1 - Fer arribar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge la insatisfacció pel deficient i
insuficient transport públic de Mallorca
2- Donar suport a les 25 peticions dels usuaris i usuàries del tren i demanar a la
Conselleria de Mobilitat i Transport que no quedin en paper banyat, si algú coneix les
mancances són els usuaris, no qui no viatja mai en tren.
3- Demanar al Govern de les Illes Balears que s’assegui amb el Comité d’empresa per a
d’una vegada per totes solucionar un conflicte, o com a mínim, iniciar un procés de
negociació que pugui desconvocar la vaga mentres es segueix en procés negociador.
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4- Escoltar al poble i a les seves queixes i actuar en conseqüència que la supèrbia
política està afectant de manera molt seriosa tant als treballadors del SFM i als seus
representants, com als usuaris del transport públic, així com es desprèn amb els nou
punts d’insatisfacció citats”.

6.-MOCIÓ SÀHARA.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Juan Luís Rodríguez i aquest exposa
que es tracta d’una moció per donar suport al dret a l’autodeterminació i criticar
al PSOE pel seu canvi d’actitud en relació a aquest tema i haver-se venut als
interessos de Marroc.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el suport al poble sahraui era un
acord que tots els governs havien mantingut; no obstant, assenyala que hi ha
punts a la moció que no veuen molt clars. Expressa el seu disgust amb el
govern però creu que on s’ha de discutir és a un altre àmbit, encara que donen
el seu suport al poble sahraui.
El Sr. Batle manifesta que és veritat que no saben res de les
negociacions que s’han duit a terme i la realitat és que es lleven uns drets al
poble sahraui. Assenyala que també creu que s’hauria de discutir al Congrés
dels Diputats o a un altre àmbit i en tot cas, creu que el millor seria retirar-la i
retocar-la.
El Sr. Andrés Fernández exposa que està d’acord amb
l’autodeterminació del poble sahraui però que no comparteix la forma de dir-ho
a la moció i que s’hauria de rectificar.
El Sr. Andreu Jaume demana disculpes per no haver presentat una
contraproposta però diu que ha anat desbordat per altres temes. Expressa que
si ho haguessin discutit haurien arribat a un acord.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que li sorprèn la postura de MÉS
perquè creu que aquesta moció està copiada de la que ha fet MÉS a altres
Ajuntaments i que si no és així, rectificarà les seves paraules. Exposa que no
entén que s’estigui a favor de l’autodeterminació i no se voti. Assenyala que no
retirarà la moció.
El Sr. Batle manifesta que es comprometen a fer-ne una consensuada
entre tots i que tenen manca d’informació.
Posada a votació la moció de referència, és aprovada per vuit vots a
favor, corresponents als regidors de MÉS, PSOE-PSIB I ALPSM i cinc
abstencions, corresponents als regidors del PP, en els termes següents:
“PROPOSTA DE SUPORT DE L'AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE
SAHRAUÍ EN COMPLIMENT DE LA LEGALITAT INTERNACIONAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El Sàhara Occidental va ser abandonat per l'Estat espanyol l'any 1976, amb posterioritat
a la Marxa Verda quan el Regna del Marroc va intentar ocupar el territori. Arran
d'aquest fet, finalment, el Regne del Marroc va ocupar el territori , ocupació que ha estat
denunciada des del començament pel Front Polisario que sempre ha reivindicat un
referèndum
d'autodeterminació.
La guerra activa entre el Front Polisario i el Marroc va durar fins al 1991, any en què les
dues parts varen signar un acord d'alto al foc afavorit per les Nacions Unides que havia
de permetre de celebrar un referèndum l'any 1992. Aquest referèndum no s'ha fet mai, i
durant tots aquests anys el Marroc ha anat invadint el territori amb població provinent
del Marroc i ha emprès una brutal repressió contra la població autòctona. Les Nacions
Unides no han reconegut en cap moment la sobirania marroquina sobre el Sàhara
Occidental i han mantingut l'estatus de territori en procés de descolonització.
El Marroc, El 2007, introdueix la proposta que el Sàhara Occidental sigui una
autonomia sota el seu Regne, proposta que no ha estat mai acceptada per la comunitat
internacional. Durant tot aquest temps l'Estat espanyol ha defensat formalment el
compliment de la legalitat internacional, amb la celebració d'un
referèndum d'autodeterminació.
El Govern de Pedro Sánchez sembla que ara trenca aquest posicionament de respecte al
dret internacional amb l'acceptació de la proposta marroquina d'autonomia per al
territori sahrauí. Aquesta decisió suposa una traïció al poble sahrauí i al Front Polisario,
així com la claudicació del Govern espanyol al xantatge marroquí, legitimant l'ocupació,
els crims de guerra contra la humanitat, la repressió i l'espoli de Marroc sobre els
recursos del Sàhara Occidental. Aquest posicionament estaria fora de la legalitat
internacional, i arriba en un moment en què la regió viu una situació de guerra i de
tensió
molt
elevades.
Cal recordar que la població sahrauí gaudia de la ciutadania espanyola abans de ser
traïda els anys 70. Espanya va ser un dels dissenyadors de les fronteres entre el Sàhara i
els països veïns; per tant. Té una alta responsabilitat en la seva defensa i en impedir
l'increment de la invasió marroquina. Així hauria de ser fins que el poble sahrauí
exerceixi
el
seu
dret
d'autodeterminació.
Els pobles de l'Estat espanyol mostren el seu rebuig frontal al canvi de posicionament
del govern actual, i per això llancen un missatge i diferents accions de suport i
solidaritat envers el poble sahrauí i el Front Polisario. A més, aquest gir diplomàtic
contrasta de forma contundent amb les declaracions i accions mostrades per l'executiu
espanyol envers la invasió russa a Ucraïna.
Ajuntament de Santa María del Camí
Plaça de la Vila, 1, Santa María del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337

ACORDS

1. Exigim al Govern espanyol que rectifiqui el recent i sorprenent posicionament sobre
el conflicte de Sàhara Occidental i que retorni al posicionament històric per la legalitat
internacional i a favor del referèndum d'autodeterminació. El dret a l'autodeterminació
dels pobles, reconegut per les Nacions Unides, no es pot vulnerar ni
supeditat a interessos diplomàtics.
2. Exigim al Govern espanyol que es faci càrrec de les seves obligacions envers una
ciutadania antigament espanyola, que defensi els acords internacionals i l'eliminació de
la històrica repressió sobre
poble sahrauí.
3. Demanam al Govern espanyol que també exigeixi als organismes internacionals, com
l'ONU i la Unió Europea, el compliment dels acords i l'activació del necessari
referèndum d'autodeterminació al Sàhara Occidental sota la tutela de Nacions Unides.
4. Instam el Govern de l'Estat a exigir que es reprenguin les negociacions entre
representants marroquins i sahrauís per poder arribar a la solució pacífica i definitiva del
conflicte i al compliment de totes les resolucions de l'ONU que fan referència als drets
del poble Sahrauí.
5. L'Ajuntament de Santa Maria del Camí traslladarà aquests acords als representants de
l'Estat de la República Àrab Sahrauí Democràtica, al cap de l'Estat espanyol, a
la presidència del Govern espanyol, a la presidència del Govern espanyol i al Ministeri
d'Exteriors espanyol”.

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.
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-PP: Gespa.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ja ha vist que el tema de la gespa del
camp d’esports està en marxa.
El Sr. Batle contesta que sí, que com va explicar hi va haver una
al·legació que ha estat resolta i s’ha tornat a penjar a la Plataforma de
contractació. Ja està oberta i no hi ha hagut cap al·legació.
-PP: Camí Ca’n Franco.
El Sr. Andreu Jaume exposa que la gent no hi pot passar.
El Sr. Batle manifesta que l’aigua se’n va cap a la vorera, que els
imbornals estan amarats i no recullen mes aigua. Diu que ja tenen el projecte i
que s’ha de licitar urgentment.
-PP: Senyals trànsit.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que hi ha bastantes senyals de trànsit
que no es veuen o estan espenyades.
El Sr. Batle manifesta que ja tenen un informe de la policia que indica tot
el que s’ha de millorar. Hi ha un pla fet i la policia va fer s’altre dia una volta per
mirar per on s’ha de començar.
El Sr. Andreu Jaume expressa que a Sa Vileta anant cap a Baronia de
Terrades, és curiós que el que té preferència és el que te els cotxos a la dreta.
El Sr. Batle manifesta que ho va comentar a carreteres i varen dir que ho
mirarien.
-PP: Actes institucionals.
El Sr. Andreu Jaume expressa que els hi agradaria que quan hi hagués
actes institucionals o actes a l’Ajuntament, s’enviàs als grups municipals
qualque recordatori perquè creuen que això falla un poc, malgrat es publiqui a
les xarxes socials.
-PP: Banderes.
El Sr. Andreu Jaume exposa que demanarien, tal com diu la Llei, si es fa
comptes posar les banderes.
El Sr. Batle manifesta que es llevaren de l’Ajuntament les barres que les
sostenien perquè ja estaven en molt mal estat. Assenyala que s’han encarregat
unes barres per posar davall sa quartera que quedaran fixes i duraran mes.
-ALPSM: Sol·licitud informació procés contractació capataç brigada obres.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana al Batle que informi sobre el procés
de contractació d’un capataç per a la brigada d’obres.
El Sr. Batle manifesta que aquesta persona tenia una excedència, se’n
va anar a un altre lloc de feina.
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El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que no és el mateix tenir una
excedència que anar-se’n.
El Sr. Batle manifesta que tenia una excedència per anar-se’n a un altre
lloc de feina i no li va anar bé. Assenyala que la brigada anava desbordada, ell
va tornar, tengueren una reunió i acordaren que es reincorporàs .
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que hi ha comentaris al poble que
no coincideixen.
El Sr. Batle manifesta que aquest treballador va sol·licitar reincorporarse.
-ALPSM: Taula local de coordinació contra la violència de gènere.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana per una persona relacionada amb
aquesta taula.
La Sra. Margalida Bonet contesta que al Pressupost d’enguany està
consignada una quantitat per una persona que coordina aquesta taula.
Expressa que aquesta taula té dues parts, una preventiva i l’altra executiva. Diu
que aquesta persona no sols reuneix la taula sinó que també és la que
programa totes les activitats anuals.
-ALPSM: Personal residència.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que al Pressupost per a enguany
del Patronat de la Residència hi ha uns ingressos per haver-hi mes gent
depenent. Demana si es manté el mateix personal amb l’augment dels
residents depenents.
El Sr. Batle manifesta que hi ha hagut un increment de personal
considerable i que les persones contractades amb motiu de la COVID,
segueixen, es manté el gruix de personal contractat nou.
El Sr. Miguel Niell expressa que fins fa uns mesos els vespres hi havia
una sola auxiliar i ara n’hi ha dues i per a la neteja ara són tres persones.
-ALPSM: Unitats d’Actuació 7 i 8.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que a un ple anterior el Batle va dir
que la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries pel que feia
a les Unitats d’Actuació set i vuit s’havia negociat amb el Consell de Mallorca.
Assenyala que si això és així, com és possible que l’informe tècnic de la Unitat
d’Actuació número set que fa el Consell, doni un pal a la presentació de
l’Ajuntament. Demana com és possible que el Batle digui que ja està pactat
amb el Consell de Mallorca i després aquest doni tant de pal, en què va
consistir aquest acord amb el Consell de Mallorca.
El Sr. Batle manifesta que és fàcil d’explicar. Assenyala que en aquests
temes hi ha una reunió amb el Director General, es marquen unes directrius,
s’escolten les dues postures de les idees que es volen dur a terme, s’arriba
mes o manco a una entente del què es vol fer des de que l’Ajuntament plasma
la seva primera idea i es diu que el Consell de Mallorca va en el mateix camí.
Dit això, els tècnics municipals elaboren la documentació i els seus tècnics
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informen.
Continua dient que posarà un exemple perquè s’entengui: ell, com a
Batle, s’ha reunit per fer el Pressupost de 2022 moltes vegades amb la
Secretària i la Interventora, manifestant el parer de l’equip de govern del que
volien fer per al primer esborrany i que cadascuna d’elles, de manera
independent, ha fet el seu informe, com no podia ser d’altra manera.
Assenyala que per tant, els tècnics poden fer el seu informe que al final
s’elevarà a la ponència. Diu que és un informe tècnic i les coses que diu són
tècniques i ja s’ha passat a l’equip redactor. Expressa que demanen moltes
aclaracions, se’ls hi contestarà i després s’adoptaran les decisions polítiques.
Continua dient el Sr. Batle que una cosa és dir la idea que té
l’Ajuntament, el que pensa el Consell de Mallorca i si va en el mateix camí i
després hi ha l’informe tècnic. Assenyala que ells han fet una proposta que
troben adient a les necessitats del poble, per acabar el poble i per al poble que
volen, amb una contenció dels habitatges. Assenyala que ells han fet una
reducció considerable adient a 2022, a la població que volen i a les necessitats
del poble. Manifesta que feren aquesta proposta, els tècnics feren els seus
informes i els polítics decidiran. Diu que segueix pensat que actuaren pensant
en que era el que el poble havia de menester i que és el Consell el que té la
potestat d’acceptar o no i de declarar-ho rústic o no.
-ALPSM: Qüestions plantejades al darrer Ple.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que al darrer ple va demanar
catorze coses i ha vist que quatre van envant però que observa que es
continua igual amb el casal de joves, la fàbrica perillosa, el restaurant de la
Plaça Hostals...
El Sr. Batle manifesta que pel que fa a la fàbrica perillosa, antiga ferreria,
s’ha contactat amb el propietari i se li ha dit que l’ha de demolir i s’ha de fer net
i que si no ho fa, ho farà l’Ajuntament al seu càrrec.
Pel que fa al restaurant de la Plaça dels Hostals, s’ha parlat amb el
propietari i de quatre pèrgoles que hi havia, se n’han llevat dues i ara en
queden dues.
Per altra part, expressa el Sr. Batle, que hi ha una reunió prevista amb
els comerciants per intentar embellir tota aquella zona i que tothom compleixi
perquè s’ha de marcar la zona i arribar a fer un passeig peatonal; per tant s’ha
fet feina amb tots aquests temes.
-ALPSM: Llum aparcament voltadora.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana per aquest tema.
El Sr. Batle manifesta que està previst.
-ALPSM: Pati Rectoria.
El Sr. Batle manifesta que s’està pendent de col·locar una porta i nova i
que no hi ha cap problema amb el rector.
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-ALPSM: Barrera Tancament C/ Llarg diumenges mercat.
El Sr. Batle manifesta que està comanada però pendent.
-ALPSM: Gomes reflectants Camí Coanegra.
El Sr. Batle manifesta que es comanaren setanta gomes reflectants però
que han resultat ser insuficients, per la qual cosa, se n’han comanat mes.
-ALPSM: Immatriculació Pis Plaça Hostals.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si s’ha fet res amb aquest tema.
El Sr. Batle manifesta que no.
-ALPSM: Ordenances municipals.
El Sr. Batle manifesta que s’estan revisant i s’intentarà dur qualcuna a
cada ple.
-ALPSM: Casal de joves.
La Sra. Victòria Pons, regidora de joventut, expressa que en relació a
aquest tema també s’han fet passes, que s’ha fet un borsí i s’obrirà els
diumenges.
-ALPSM: Edifici conservació carreteres, carretera Palma-Inca.
El Sr. Batle manifesta que aquest edifici està a nom de la CAIB i que per
tant, qui ha d’autoritzar el conveni de cessió és la CAIB i no el departament de
carreteres del Consell Insular.

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa, a continuació, que vol donar suport
a l’Ajuntament en un tema concret. Assenyala que a les xarxes socials tothom
opina i creu que l’Ajuntament hauria de dir qualque cosa ja que a vegades, es
diuen falsetats. Exposa que no es pot culpar a l’Ajuntament de coses que no
són certes, per la qual cosa, opina que l’Ajuntament hauria de dir qualque cosa
i no callar.
El Sr. Batle manifesta que li agraeix aquestes paraules. Assenyala que
l’Ajuntament són tots i sí que han de dir les coses, expressar les seves opinions
però que donar resposta a les xarxes socials on tothom pot dir el que vulgui és
legitimar aquestes postures i donar-les massa credibilitat. Expressa que
l’Ajuntament té els seus propis canals, ho ha de combatre d’una altra manera i
no entrar en el seu joc.
La Sra. Victòria Pons assenyala que els missatges que s’envien al canal
de l’Ajuntament, es contesten tots.
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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 trenta minuts de dia
trenta-u de març de dos mil vint-i-dos; de totes les quals coses, com a
Secretària de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA
Sgt: Lourdes Dols Salas.
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