ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 26-05-2022.
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 de dia vint-i-sis de maig 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 als assistents.
A continuació, hom passa a examinar els punts de l’ordre del dia.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 09-11-2021.
El Sr. Batle demana si qualcú té res a dir d’aquesta acta.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que no coincideixen els punts de la
convocatòria d’aquest ple amb els que recull l’acta, ja que a l’acta hi ha més
punts.
La Secretària fa les oportunes comprovacions i s’observa que els punts
de l’acta en realitat són els punts dels acords de cadascuna de les propostes,
per la qual cosa sí coincideixen els punts de la convocatòria amb els punts que
consten a l’acta.
Posada a votació l’acta de referència, és aprovada per unanimitat dels
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assistents.

2.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 25-11-2021.
El Sr. Batle demana si qualcú té res a dir d’aquesta acta.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que als precs i preguntes, a la
pregunta sobre el catàleg, l’acta recull que el Batle va dir que li havia enviat el
catàleg i havia presentat les preguntes fora de termini. El Sr. Juan Luís
Rodríguez assenyala que ell no se’n recorda haver-ho fet així ja que en tot cas
de ser cert, s’hauria d’haver disculpat amb la seva gent.
El Sr. Batle manifesta que pot ser que li digués però que no se’n recorda.
La Secretària expressa que no té cap inconvenient en anar a cercar els
apunts d’aquesta acta però que el que s’ha de tenir en compte és que l’acta
simplement recull un resum del que es diu i, evidentment, no del que es volia
dir o de què els fets siguin així o d’una altra manera però que si volen rectificar
qualque punt, així es recollirà.
Posada a votació l’acta de referència, és aprovada per unanimitat dels
assistents.

3.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 27-01-2022.
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 27-01-2022, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors
assistents.

4.-CONTRACTACIÓ OBRES REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL VIARI
PÚBLIC DEL CASC ANTIC DE LA VILA I ZONA DE MERCAT
MUNICIPAL.
El Sr. Batle manifesta que es tracta de les Fases I i II d’aquesta
rehabilitació integral i que ja fa anys que en parlen. Assenyala que a la fí el
tema de les subvencions ja està enllestit. Expressa que han juntat les dues
fases ja que de fer-se separadament hagués estat dificultós coordinar dues
empreses i d’aquesta forma és més atractiu per a les empreses participar a la
licitació i s’ocasionen menys molèsties als veïnats.
El Sr. Andreu Jaume exposa que veuen positiu que d’una vegada es
licitin aquestes obres ja que n’han parlat molt i és un temps que duen enrere
però que s’abstendran a la votació perquè no són experts en tot aquest tema,
malgrat que no hi posen impediments. Assenyala que la documentació és molt
tècnica i molt extensa, demanant a continuació per l’aparcament.
El Sr. Batle manifesta que ho estan mirant amb la policia i que quan les
obres s’adjudiquin, es comunicaran als veïnats tots aquests aspectes. Expressa
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que la demora en licitar s’ha degut a la pandèmia i als molts d’organismes que
hi intervenen.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si el procés es va iniciar l’any 2018 i
si el redactat és el del 2018.
El Sr. Batle contesta que sí, que el pla d’actuació és el mateix i que
aquestes obres s’havien contemplat al pressupost.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que votarà en contra perquè la
documentació se li va enviar fa quatre dies, en vuit o nou arxius i ell no és
tècnic. Expressa que el projecte té més de vuit-centes pàgines i que creu que
per a una cosa tan important s’hauria d’haver-los convocat a una reunió per
discutir-ho. Exposa que l’informe de l’art. 114 està signat pels serveis tècnics i
el projecte està signat pel gabinet de l’arquitecte.
El Sr. Batle manifesta que a la Conselleria s’ha de presentar qui ha fet el
projecte.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si no s’ha de contractar.
El Sr. Batle manifesta que no. Continua dient que el Sr. Juan Luís
Rodríguez hagués pogut anar a l’Ajuntament a consultar l’expedient.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si és normal que els serveis tècnics
tenguin signatura digitalitzada.
El Sr. Batle manifesta que l’arquitecte és l’assessor de l’Ajuntament.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana pels preus.
El Sr. Batle manifesta que s’han actualitzat i ara s’ha de posar al portal
del contractista.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que el pressupost dels llums no
està actualitzat.
El Sr. Batle manifesta que a la reunió que tengueren amb representants
de la Conselleria es va aconsellar juntar les dues fases perquè l’oferta fos millor
i es poden augmentar un tant per cent. Exposa que les empreses poden fer la
baixa que vulguin, que compten en què en facin i per això també va millor juntar
les dues fases i els tècnics de la Conselleria li han donat el seu vist-i-plau.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana a què es deu que els preus dels
llums siguin els de 2018.
El Sr. Batle manifesta que no sap a què es deu però que quan es faci
l’oferta li ho podrà explicar, que es tracta de fer la licitació i després els tècnics
ho podran revisar tot.
El Sr. Andreu Jaume expressa que si els hi varen dir que podien
augmentar els preus, ja deu estar inclòs.
El Sr. Batle manifesta que no i que esperen poder jugar amb la baixa,
quadrant els números, i que quan els tècnics de la Conselleria donen el seu
vist-i-plau, és perquè està bé.
El Sr. Rafel Mesquida assenyala que si fan una baixa del trenta per cent
serà temerària.
El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que el preu dels llums no està
actualitzat.
El Sr. Batle manifesta que si hi ha un informe que diu que els preus
estan actualitzats, és perquè hi estan i que s’hi ha fet feina durant quatre anys,
podent tractar-se d’un document que ha quedat a l’expedient.
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El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si ja s’han pagat els honoraris de
l’arquitecte.
El Sr. Batle manifesta que es paga la redacció i la direcció conjuntament.
A continuació es refereix als carrers que entren dins aquestes obres i
assenyala que els tècnics ho han vist bé i que ambdues fases es junten per
produir menys molèsties als veïnats i obtenir més benefici. Expressa que totes
les qüestions tècniques es poden demanar als tècnics en una reunió.
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, un vot
en contra del regidor d’ALPSM i cinc abstencions dels regidors del PP, aprova
les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de les obres de “Rehabilitació integral
del viari públic del casc antic de la Vila i Zona de mercat municipal”, d’acord al
Projecte redactat per l’arquitecte Sr. Bartomeu Bauzà Estarellas en data Febrer 2022
mitjançant procediment obert simplificat, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent per import global de 1.319.901,04 €
(1.090.827,30 €, més IVA per import de 229.073,73 €).
QUART. Publicar l'anunci de licitació a la Plataforma Estatal de Contractació del
Sector Públic, amb el contingut contemplat a l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar a la Plataforma Estatal de Contractació del Sector Públic tota la
documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària
per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de
l'anunci de licitació.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició a
la Plataforma Estatal de Contractació del Sector Públic:
-Sr. Nicolau Canyelles Parets (Batle de l’Ajuntament), que actuarà com a President de
la mesa.
-Sra. Lourdes Dols Salas, Vocal i Secretària de la Mesa (La Secretària de la
Corporació).
-Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu, Vocal (La Interventora interina de la Corporació).
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-Sra. Mª Antònia Gil Terrasa, Vocal (La Tresorera en funcions de la Corporació).
-Sr. Josep Sbert Salom, Vocal (Funcionari d’Urbanisme).
-Un representant de la Conselleria designat per la mateixa”.
5.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST
VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA.

INCREMENT

El Sr. Batle es refereix als articles de l’ordenança que es modifiquen i
manifesta que no s’augmenta res, sols es dóna l’oportunitat a l’interessat de fer
una autoliquidació i presentar-la a l’agència tributària.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que ells havien presentat una esmena
perquè no havien vist que no es modificava res, per la qual cosa, retiren
l’esmena. Expressa que havien incidit en un altre article, que no es toca.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per vuit vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PSOE-PSIB I ALPSM
i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova les següents
propostes:
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost Increment Valor Terrenys de Naturalesa urbana (IIVTNU), pel que fa als arts:
7è, 8è, 17è, 18è, en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció que es recull
a continuació:
“Article 7è
1. La base imposable d'aquest Impost està constituïda per l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, posat de manifest en el moment de la meritació i
experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.
2. Per a determinar la base imposable, mitjançant el mètode d'estimació objectiva,
es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la meritació pel coeficient
que correspongui al període de generació conforme a les regles previstes en
l'apartat 4 d'aquest article.
3. Quan, a instàncies del subjecte passiu conforme al procediment establert en
l'article 104.5 de la llei 2/2004 reguladora dels hisendes locals, es constati que
l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable
determinada mitjançant el mètode d'estimació objectiva, es prendrà com a base
imposable l'import d'aquest increment de valor.
4. El període de generació de l'increment de valor serà el nombre d'anys al llarg
dels quals s'hagi posat de manifest aquest increment.
El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, calculat
conforme al que es disposa en els apartats anteriors, serà, per a cada període de
generació, el màxim actualitzat vigent, d'acord amb l'article 107.4 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Article 8è
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El període de generació de l'increment de valor serà el nombre d’anys al llarg dels quals
s'hagi posat de manifest aquest increment.
En els supòsits de no subjecció, llevat que per llei s'indiqui una altra cosa, per calcular
el període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una transmissió
posterior del terreny, es prendrà com a data d'adquisició, als efectes del que disposa al
paràgraf anterior, aquella en què es va produir l'anterior meritació de l'impost.
En el còmput del nombre d'anys transcorreguts s'han de prendre anys complets, és a dir,
sense tenir en compte les fraccions d'any. En cas que el període de generació sigui
inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de
mesos complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes.
Article 17è
1. Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant l'Ajuntament de Santa Maria
del Camí la corresponent autoliquidació i ingressar l'import ‘resultant d'aquesta.
Aquesta autoliquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar des
de la data en què es produeixi la meritació de l'impost:
a. Quan es tracti d'actes intervius, el termini serà de trenta dies hàbils.
b. Quan es tracti d'actes a causa de mort, el termini serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. Perquè pugui
estimar-se la sol·licitud de pròrroga per l'Administració Tributària Municipal,
aquesta haurà de presentar-se abans que finalitzi el termini inicial de sis
mesos.
2. L'autoliquidació haurà de contenir tots els elements de la relació tributària que
siguin imprescindibles per a practicar la liquidació procedent i, en tot cas, els
següents:
a) Nom i cognoms o raó social del subjecte passiu, contribuent i, en el seu cas, del substitut del
contribuent, N.I.F d'aquests, i els seus domicilis, així com les mateixes dades dels altres
intervinents en el fet, acte o negoci jurídic determinant de la meritació de l'impost.
b) En el seu cas, nom i cognoms del representant del subjecte passiu davant l'Administració
Municipal, N.I.F. d'aquest, així com el seu domicili.
c) Lloc i Notari autoritzador de l'escriptura, número de protocol i data d'aquesta.
d)Situació física i referència cadastral de l'immoble.
e) Participació adquirida, quota de copropietat i, en el seu cas, sol·licitud de divisió.
f) Nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment del valor dels terrenys i
data de realització anterior del fet imposable.
g) Opció, en el seu cas, pel mètode de determinació directa de la base imposable.
h) En el seu cas, sol·licitud de beneficis fiscals que es considerin procedents.

Article 18è
Estarà obligat a presentar l'autoliquidació sense ingrés l'interessat a acreditar la
inexistència d'increment de valor, que haurà de declarar la transmissió, així com
aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició, acompanyat dels
elements de prova on consti el valor d'aquell en el moment de la seva transmissió i
adquisició.
L'Ajuntament podrà aprovar un model normalitzat d'autoliquidació, que establirà la
forma, lloc i terminis de la seva presentació i, si escau, ingrés del deute tributari, així
com els supòsits i condicions de presentació per mitjans telemàtics. Sense perjudici de
les facultats de comprovació dels valors declarats per l'interessat o el subjecte passiu,
l'ajuntament només podrà comprovar que s'han efectuat mitjançant l'aplicació correcta
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de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin atribuir-se valors, bases o
quotes diferents de les resultants de tals normes. En cap cas podrà exigir-se l'impost
en règim d'autoliquidació quan es tracti dels terrenys, fins i tot essent de naturalesa
urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment de la
meritació de l'impost, no tingui determinat valor cadastral en aquest moment,
l'ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui
determinat, referint aquest valor al moment de la meritació”.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que considerin convenients.
TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a
l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals”.

6.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST BÉNS IMMOBLES.
El Sr. Batle manifesta que volen modificar aquesta ordenança per donar
més bonificació als interessats que instal·lin en les seves vivendes individuals
sistemes de producció d’energia solar fotovoltaica. Expressa que abans era
molt frustrant per a les persones haver-ho de demanar cada any i ara proposen
una bonificació de l’Impost de Béns Immobles d’un 60% en dos anys.
Assenyala que també es proposa modificar la documentació a presentar, fentho mes senzill.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ja digueren a la Comissió Informativa
que durant deu anys era massa temps. Assenyala que han vist que a
l’Ajuntament de Palma la bonificació és del 50% durant tres anys.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que li sembla que de divendres
passat a avui, la proposta ha millorat però que com que ells proposaven més
bonificació, s’abstendrà a la votació.
El Sr. Batle manifesta que volen incentivar que es posin plaques solars i
vist que el PP i ALPSM demanaven més bonificació, què els hi sembla als Srs.
Regidors posar una bonificació d’un 30% durant tres anys.
Els regidors del PP i el regidor d’ALPSM expressen el seu acord.
El Sr. Batle manifesta que també es mirarà de tornar els doblers a la
gent que ja ho havia demanat.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre bens immobles (IBI), en els termes i amb la redacció que es recull a
continuació:
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“Art. 3. Bonificacions
3.3 Tendrà dret a una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra de l'impost aquells
subjectes passius que obtenguin la llicència municipal i que instal·lin en les seves
vivendes individuals sistemes de producció d'energia solar fotovoltaica. L'esmentada
bonificació tendrà una durada de tres anys a partir de l'exercici següent de la seva
instal·lació i no serà d'aplicació a les noves construccions que de conformitat amb la
normativa aplicable hauran d'efectuar de manera obligatòria aquestes instal·lacions.
Per a obtenir i gaudir de l'esmentat benefici fiscal, que sempre serà rogat, a instància de
part i sense efectes retroactius, hauran de complir-se els següents requisits:
a) Certificació emesa per tècnic competent que acrediti que es tracta de sistemes
generals per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i que aquestes
instal·lacions no són de caràcter obligatori.
b) Justificant de presentació de la documentació tècnica en el Registre d’autoconsum
d’energia elèctrica de les Illes Balears de la Conselleria de Transició energètica i sectors
productius.
c) Fotocòpia de la comunicació prèvia d’obres.
d) Justificant del pagament de la Taxa de serveis urbanístics i de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
e) En el cas d’instal·lacions per a la producció de calor, certificat d’homologació dels
col·lectors de la Conselleria d’Indústria.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que considerin convenients.
TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a
l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals”.
7.-MOCIÓ PP PER MILLORAR LA MOBILITAT DELS ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS A MALLORCA.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Andreu Jaume i aquest exposa que
durant la discussió del pressupost ja parlaren de mirar d’afavorir la mobilitat
dels estudiants. Diu que hi ha hagut joves que els hi han plantejat les dificultats
en què es troben molts d’ells, a diferents llocs de Mallorca, per poder arribar
d’hora a les seves classes i als dels pobles de més enfora de la universitat, els
hi surt més barat llogar un pis a Palma que pagar el transport. Per tant, és
necessari que el transport públic arribi de manera eficaç a tots els pobles,
d’aquí la moció que presenten.
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El Sr. Batle manifesta que estan a favor de tot el que sigui millorar el
transport públic i ajudar als estudiants. Expressa que l’Ajuntament ja va signar
un conveni relatiu a la targeta ciutadana.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que també hi està a favor.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres, aprova la moció de referència, amb el
següent contingut:
“MOCIÓ PER A MILLORAR
UNIVERSITARIS A MALLORCA

LA MOBILITAT DELS

ESTUDIANTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A diferents zones de Mallorca es dona la situació de què és pràcticament impossible o
directament inviable arribar al Campus de la UIB mitjançant el transport públic que
ofereix TIB.
Això es deu al fet que en determinats nuclis de l'illa és impossible arribar a l'estació
Intermodal de Palma amb el temps suficient per a entrar a classe i a què, en alguns
pobles, directament no existeix una línia directa amb la capital de Mallorca o el nombre
de transbords i la forquilla de temps que es pot arribar a emprar és excessiva -fins a més
de 2 hores-.
S'ha de tenir en compte que, amb l'arribada del 'Pla Bolonya', l'assistència a les classes i,
sobretot als seminaris, té un caràcter obligatori que compta per a l'avaluació de les
diferents assignatures, la qual cosa obliga els estudiants a assistir a aquestes de forma
habitual.
Aquesta situació provoca que l'alumnat d'aquests nuclis hagi de recórrer al transport
privat per a poder arribar a aquestes instal·lacions, tenint en compte que molts
d'estudiants obtenen el permís de conduir posteriorment al començament dels seus
estudis universitaris.
A aquest factor se suma la volatilitat dels preus del combustible, que pot provocar un
important perjudici econòmic als subjectes afectats i a les seves famílies, ja que aquells
han de recórrer amb els seus vehicles privats distàncies de més de 50 quilòmetres per
trajecte.
D'altra banda, molts estudiants decideixen optar per l'opció del lloguer de pisos a Palma,
a causa de la impossibilitat de fer aquests viatges diaris. Alguns, inclús decideixen
cursar els seus estudis fora de l'illa degut a l'elevat cost que suposa l'opció del lloguer,
que en molts de casos s'equipara al cost de desenvolupar els seus estudis a la península.
En el mateix sentit, s’ha de tenir en compte que els desplaçaments en transport públic
contribueixen a la reducció de vehícles privats a les carreteres de Mallorca, millorant la
qualitat de l’aire, augmentant la seguretat viària i reduint embossos a les entrades de
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Palma, que es troben col·lapsades perquè no s’ha executat ni el segon cinturó ni cap
mesura per reduir aquesta greu problemàtica.
A més, també es donen casos en què els joves decideixen no cursar estudis universitaris
i optar per altres opcions a causa de l'escassa mobilitat i al sobrecost que aquesta
suposa.
Aquesta situació crea grans desigualtats i limitacions per estudiants mallorquins
residents a determinats municipis respecte d'altres municipis que tenen un transport
públic que els permet arribar a les instal·lacions de la UIB amb el temps suficient per a
cursar les classes de la jornada.
Per tot això, el grup municipal Popular proposa al Ple l’aprovació del següent,
ACORD
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí demana al Govern de les Illes Balears la posada
a disposició dels estudiants que resideixen dintre del perímetre municipal, d’un servei
de busos llançadora per al Curs 2022-23, a través de Transports de les Illes Balears, pels
desplaçaments des dels nuclis urbans fins a les instal·lacions del Campus de la
Universitat de les Illes Balears, amb les següents característiques:
- Facilitar el transport públic a la UIB als nuclis urbans amb més dificultats establint
busos llançadera desde punts estratègics de l’illa propers a aquells, en un interval
temporal d’una hora.
- Establir una línia de bus per al torn de classes del matí i d'una altra per al torn
d'horabaixa, amb la finalitat d'arribar a la UIB amb el temps necessari per a assistir a
les classes sense demora.
- Establir unes tarifes per trajecte que permetin als estudiants un estalvi considerable al
sobrecost que suposa el consum de benzina o el lloguer d'un pis a Palma, establint
preus màxims i adaptats per a aquest servei.
- Establir bons per als estudiants que utilitzin aquest servei de forma diària, establint un
preu menor per trajecte com major sigui el consum d'aquest servei ».

8.-MOCIÓ
PP
SUSPENSIÓ
TEMPORAL
CÀNON
SOBRE
L’ABOCAMENT I INCINERACIÓ DE RESIDUS DE LES ILLES
BALEARS I DEL NOU IMPOST ESTATAL SOBRE EL DIPÒSIT DE
RESIDUS A ABOCADORS, INCINERACIÓ I COINCINERACIÓ.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Andreu Jaume i aquest exposa que
des de fa uns mesos, els preus dels productes de primera necessitat s’han
incrementat. El carburant, l’electricitat...també a conseqüència de la guerra amb
Ucraïna, la qual cosa ha generat una pèrdua de poder adquisitiu. Diu que tots
aquests aspectes fan necessari que les Administracions Públiques no afegeixin
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mes imposts com el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus i
l’impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració.
Tot seguit el Sr. Andreu Jaume llegeix el text de la moció, que va
redactada en els termes següents:
“MOCIÓ SOBRE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CÀNON SOBRE
L’ABOCAMENT I INCINERACIÓ DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS I DEL
NOU IMPOST ESTATAL SOBRE EL DIPÒSIT DE RESIDUS A ABOCADORS,
INCINERACIÓ I COINCINERACIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de fa mesos, els ciutadans de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya, observen
amb molta preocupació com els preus de molts de productes de primera necessitat s’han
incrementat de manera exponencial.
A més, aquesta enorme escalada de preus s’ha vist encara molt més agreujada per la
invasió d’Ucraïna, que ha disparat els preus de l’electricitat i els carburants.
A conseqüència d’aquests fets, les famílies de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya
han sofert enormes pèrdues de poder adquisitiu i un empobriment que afecta molt
especialment als ciutadans amb rendes mitjanes i baixes i als més vulnerables.
Per això, ara que tot puja es fa absolutament necessari que les Administracions
Públiques no afegeixin més imposts, com el cànon sobre l’abocament i incineració de
residus de les Illes Balears i el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a
abocadors, incineració i coincineració.
Tal com indica, la llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, es crea el cànon que grava la
deposició a un abocador i el tractament mitjançant incineració, amb o sense recuperació
energètica, del rebuig dels residus domèstics o municipals de qualsevol procedència
tractats a les instal·lacions autoritzades en l’àmbit territorial de les Illes Balears i té
previst entrar en vigor el pròxim 1 de juliol de 2022.
Un cànon que gravarà per tona de residu que produeixen els ciutadans, que ara hauran
d’assumir els ajuntaments, però que a partir de l’any que ve, aquest nou impost
repercutirà en les butxaques dels ciutadans.
Per altra banda, la llei 7/2022, de 8 d’abril de 2022, de residus i sols contaminants
introdueix un nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i
coincineració que té previst que entri en vigor l’1 de gener de 2023.
Per tot això, el grup municipal Popular proposa l’adopció dels següents,
ACORDS
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PRIMER.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Govern de les Illes Balears a
suspendre de manera temporal el cànon sobre l’abocament i incineració de residus de
les Illes Balears, que ha d’entrar en vigor el pròxim 1 de juliol de 2022, a causa de la
difícil situació econòmica que vivim arran de la inflació.
SEGON.- L’Ajuntament deSanta Maria del Camí insta el Govern d’Espanya a
suspendre de manera temporal el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a
abocadors, incineració i coincineració, que ha d’entrar en vigor el pròxim 1 de gener de
2023, a causa de la difícil situació econòmica que vivim.
TERCER.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Consell de Mallorca a
assumir les despeses dels ajuntaments derivades del sobre cost de l’impost perquè no
repercuteixi a les arques municipals ni als ciutadans, en cas que no se suspengui de
manera temporal el cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes
Balears”.
A continuació pren la paraula la regidora de medi ambient, Sra.
Margalida Bonet i exposa que el cànon balear sobre l’abocament i incineració
de residus està en línea amb la seva política de residus, és a dir, qui més
genera ha de pagar més. Assenyala que en el seu cas haurien de pagar la
quota més baixa, la qual cosa suposaria quatre-cents cinquanta euros
mensuals per a tot el poble ja que són els que menys rebuig fan. Indica que si
aquest import es repercutís a les famílies, suposaria dotze cèntims mensuals i
s’ha de tenir en compte que aquest cànon és finalista i tot es retornarà en forma
de subvenció. Expressa que no tenen intenció de repercutir el mateix a la gent i
que el veuen bé.
Continua dient que en relació al cànon estatal, votaren en contra i el PP
es va abstendre, no va votar en contra i el que demanaria és que es cancel·làs
l’estatal i gestionassin ells, però que d’acord amb la LOFCA no es poden posar
dos cànons pel mateix servei. Diu que pensa que és més prudent esperar un
poc i veure què passarà. Assenyala que són partidaris de votar en contra de la
moció.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ell també votarà en contra
perquè les polítiques medioambientals tenen un cost i creu que la regidora de
medi ambient ho ha explicat molt bé.
El Sr. Andreu Jaume exposa que mantenen la moció i que creu que és
donar una prova a la gent de què no volen nous imposts.
En relació al punt número tres dels acords de la moció que disposa que
s’insti al Consell de Mallorca a assumir les despeses dels ajuntaments
derivades del sobrecost de l’impost perquè no repercuteixi a les arques
municipals ni als ciutadans, la Sra. Margalida Bonet exposa que no té cap sentit
perquè precisament el cànon està posat perquè ho facin bé els Ajuntaments
que ara ho fan malament.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ells ho demanan per enguany.
Posada a votació la moció de referència, és rebutjada per vuit vots en
contra, corresponents als regidors de MÉS, PSOE-PSIB i ALPSM i cinc vots a
favor, corresponents als regidors del PP.
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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. Juan Luís Rodríguez exposa que voldria fer una sèrie de
preguntes en relació als decrets.
El Sr. Batle manifesta que les pot fer.
-ALPSM: Recurs adjudicació LEDS camp esports.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ha vist que es va interposar un
recurs contra aquesta adjudicació i voldria saber el motiu.
El Sr. Batle manifesta que es va tractar d’una empresa que no va estar
d’acord amb la puntuació obtinguda i va posar un recurs.
-ALPSM: Sanció empresa centre escolar privat.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana informació sobre el tema.
El Sr. Batle manifesta que hi va haver una reunió amb la directora i
professors. Els hi digueren que al centre hi anaven nou nins i demanaren poder
acabar el curs. Se’ls va informar que podien acabar el curs però que si dia u de
setembre no ho tenien tot en regla, no podrien obrir.
-ALPSM: Implementació servei terapèutic.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana informació sobre aquest servei.
El Sr. Batle manifesta que es tracta d’un servei que es fa a través de
Serveis Socials, adreçat a les persones majors.
-ALPSM: Incorporació romanents.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si es tracta de despeses que no es
gastaren els anys anteriors.
El Sr. Batle manifesta que es tracta de doblers que ells avancen i quan
arriben les subvencions, es tornen generar els crèdits.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que aquesta incorporació de
romanents no li coincideix amb la liquidació del pressupost de 2021 i demana si
el seu import ja està ajustat a la liquidació.
El Sr. Batle contesta que sí, que ja està ajustat.
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El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que com que els decrets li han arribat
avui matí, no ho ha pogut mirar bé.
El Sr. Batle manifesta que els decrets sempre s’havien entregat dins el
mateix ple i les preguntes en relació als mateixos es poden fer a plenaris
posteriors.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
-PP: Expedient centre educatiu privat.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ells també tenien preparada aquesta
pregunta sobre aquest expedient.
El Sr. Batle manifesta que l’expedient que s’ha incoat a aquest centre és
degut a que li manquen metres quadrats per pode’l homologar.
El Sr. Andreu Jaume exposa que també hi ha un altre centre d’aquestes
característiques al Camí de Coanegra i demana si ho té tot en regla.
El Sr. Batle manifesta que es va avisar a la Conselleria que ho miràs i no
els hi va contestar.
-PP: Escola Estiu.
El Sr. Andreu Jaume demana si ja s’ha licitat.
El Sr. Batle manifesta que sí i que sols es va presentar una empresa.
El Sr. Andreu Jaume exposa que l’any passat s’augmentaren les
partides degut a aquest servei.
El Sr. Batle manifesta que va venir motivat per atendre a alumnes amb
necessitats especials.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que si no fan el pressupost així com
toca, són ells els que han d’assumir les despeses i no l’Ajuntament.
-PP: Portell començament C/ Josep Capó.
El Sr. Andreu Jaume expressa que han vist que al començament del C/
Josep Capó s’ha obert un portell i demana si aquesta finca no tenia accés
directe a la carretera o no l’hi podia tenir.
El Sr. Batle manifesta que aquesta finca tenia portell directe a la
carretera i van tenir dos sustos perquè van en tractor i quan el tractor ha de
venir cap al poble, amb la velocitat a què va i els aparells agrícoles que du
darrere, hi ha perill d’un accident i tengué ja dos sustos molt grossos. Continua
dient que vengueren a l’Ajuntament i demanaren si era possible obrir un portell.
Se’ls aconsellà que l’obrissin on hi ha les franges grogues perquè també hi ha
un pàrquing i no hi hauria problemes per entrar i sortir; se’ls va donar la
llicència pertinent i Carreteres ho va veure bé.
El Sr. Andreu Jaume exposa que en aquesta sortida cap el pàrquing, així
com s’ha pintat ara o estava pintat, hi ha quadres pintats però no hi ha la
separació de cotxes, amb la qual cosa, la gent aparca com aparca i es menja
més aparcament del que li toca. Demana si se pensa acabar el pintat o es
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deixarà així. Demana també que aprofitant que està aprop el pàrquing de Sa
Voltadora, com està aquest.
El Sr. Batle manifesta que en principi, el pintat, es va encarregar a una
empresa molt lligada al Departament de Carreteres i ho dissenyaren d’aquesta
manera. En principi es va pensar que bastaria però la gent aparca malament i
moltes vegades es menja dos llocs i no un, com tocaria. Arrel d’això, diu que
aniran a pintar les marques i que la discrepància més grossa és que abans
aparcaven els cotxes d’aquella manera, allà on podien. Indica que és veritat
que hi ha una mancança molt grossa d’aparcaments i s’han posat tres
aparcaments enmig, sempre respectant la maniobra de gir i que els cotxes
puguin entrar i sortir sense que hi hagi perill i que això es va fer seguint les
directrius del departament de Carreteres.
En relació a Sa Voltadora, el Sr. Batle manifesta que s’intentarà obrir un
portell quan el departament de Carreteres doni el seu vist-i-plau i també s’hi
posarà llum.
-PP: Recollida selectiva.
El Sr. Andreu Jaume exposa que han vist que hi ha hagut canvis en la
recollida selectiva, qualcun bastant gros i volen saber per què es canvia i que
també li han arribat queixes perquè es lleva un dia d’orgànica quan és el fems
que més molesta.
La Sra. Margalida Bonet, regidora de medi ambient, exposa que
l’empresa que fa la recollida està fallant molt. Assenyala que la gestió
correspon a la Mancomunitat del Raiguer i que l’empresa va comentar que
havien concursat en base al calendari que entrarà en vigor dia sis de juny però
que la realitat és que fan una vaga encoberta i la Mancomunitat les sanciona
constantment. Expressa que ara es veurà si va millor amb el canvi de calendari
i llevar la recollida de l’orgànica els dilluns es deu a què aquest dia se’n recollia
molt poc ja que els diumenges també hi havia recollida d’orgànica.
-PP: Vorera C/ Sant Jordi.
El Sr. Andreu Jaume exposa que a n’aquesta vorera hi ha rajoles i part
del caire espenyats i és perillós perquè per allà hi passen els al·lots quan van a
l’escola i a l’institut.
El Sr. Batle manifesta que pren nota.
-PP: Robatoris al cementiri.
El Sr. Andreu Jaume exposa que s’han produït robatoris al cementiri, de
gerros, flors, demanant quines mesures es pensa adoptar.
El Sr. Andrés Fernández contesta que robatoris no sols n’hi ha hagut a
Santa Maria sinó també als pobles dels voltants. Assenyala que s’ha previst
posar-hi càmeres, que la policia hi faci voltes per vigilar i també que l’operari
que hi ha el dematí n’estigui pendent.
El Sr. Batle manifesta que s’ha previst posar quatre càmeres al cementiri
i la policia té uns ordinadors per controlar-les. Expressa que també es posaran
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dues càmeres a l’entrada i sortida del polígon de Son Llaüt amb un lector de
matrícules i també al pàrquing de Son Güia per donar mes seguretat.
Continua dient el Sr. Batle que aquestes càmeres són legals i ja hi ha el
projecte a l’Ajuntament. Assenyala que la policia tendrà els ordinadors
funcionant constantment controlant les càmeres del cementiri, del polígon de
Son Llaüt i de l’aparcament de Son Güia.
-PP: Sèquia vial.
El Sr. Andreu Jaume exposa que degut a les pluges que hi ha hagut,
s’ha omplit la sèquia del vial i ara hi començarà a haver rates.
El Sr. Batle manifesta que s’ha contractat una empresa per fer-la neta.
-PP: Sortida Plaça Donants de Sang-C/ Rosari.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que en aquesta sortida no s’hi veu gens i
s’hauria d’adoptar qualque mesura per evitar accidents, com per exemple posar
un mirall i també cap el C/ Santa Margalida.
El Sr. Batle manifesta que pren nota.
-PP: Pressió aigua.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que la pressió de l’aigua darrerament és
molt baixa.
El Sr. Batle manifesta que hi ha un motor espenyat i estan pendents
d’una peça. Expressa que estan fent un projecte amb Emaya per poder treure
les bombes defora de la finca particular, per la qual cosa demana disculpes i
paciència.
-PP: Lectures comptadors aigua.
El Sr. Andreu Jaume demana quan es fan les lectures dels comptadors
d’aigua.
El Sr. Batle manifesta que es fan cada dos mesos i ara es pensa en ferles cada tres mesos i ho gestionaria l’Agència Tributària. Assenyala que també
hi va haver un problema amb la PDA i es borraren totes les dades. Exposa que
s’haurà de modificar l’ordenança fiscal i que també es mirarà de posar
comptadors intel·ligents, com els de l’electricitat.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que és mes fàcil detectar una fuita si les
lectures es fan més sovint.
El Sr. Batle manifesta que d’això cada família se n’hauria de donar
compte.
-PP: Clavegueres.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ja hi ha cuquesmolles a les
clavagueres
La Sra. Margalida Bonet contesta que ja ha parlat amb les empreses de
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plagues per què ho solventin.
-PP: Venedors fruita i verdures Fira.
El Sr. Andreu Jaume demana quin problema hi va haver el dia de la Fira,
que se n’anaren els venedors de fruites i verdures.
La Sra. Candela Atienza, regidora del mercat, assenyala que no se
n’anaren sinó que no vengueren. Indica que no confirmaren la seva assistència
i el problema es va deure a un canvi d’ubicació però no es va poder parlar amb
ells.
El Sr. Andreu Jaume expressa que això també va passar a una altra
Fira.
La Sra. Victòria Pons assenyala que si volen una Fira distingida, no es
poden tenir aquestes parades on les tenen els diumenges per al mercat ja que,
de fer-se així, suposaria tenir un mercat ampliat i es va optar per canviar la
seva ubicació.
El Sr. Andreu Jaume diu que damunt sa vorera del supermercat de la
Plaça Nova no hi havia res i altres anys se’ls va posar entre l’església i el
mercat i no es queixaren.
La Sra. Victòria Pons expressa que també abans els animals es podien
posar damunt la plaça i ara ja no. Assenyala que la idea original era posar-los
al C/ Paborde Jaume i encara haguessin estat més a prop de la Fira.
La Sra. Candela Atienza expressa també que això era la idea original
però que no va poder ser degut a l’obra del cap de cantó que envaeix gran part
del carrer.
-ALPSM: Sol·licituds registre.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana per què no se li contesten les
sol·licituds que fa per registre electrònic. Així, assenyala que va demanar actes
del comitè d’empresa i no se li ha contestat; tampoc se li ha contestat a la
documentació i al decret de Batlia sol·licitats en relació a un treballador i en
relació a l’aplanament que s’ha fet per a un aparcament, expressa que va
demanar l’expedient i se li va contestar dient que s’havien mantingut converses
amb el propietari, la qual cosa, assenyala que no té res a veure amb el que ha
demanat. Exposa que a l’única cosa que se li va contestar va ser a la remissió
de l’expedient relatiu a la gespa del camp d’esports i estava molt bé.
El Sr. Batle manifesta que totes les preguntes que fa en el ple, se li
contesten i en relació a les que ha citat, encara no s’ha exhaurit el termini per
contestar.
-ALPSM: Rajoles PAC.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si ja s’han canviat les rajoles
rompudes del PAC.
El Sr. Batle contesta que sí.
-ALPSM: Projecte espai mercat per a la gent del municipi.
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El Sr. Juan Luís Rodríguez demana com està el tema del projecte que hi
havia de l’espai al mercat per a la gent de Santa Maria.
La Sra. Candela Atienza respon que s’hi està treballant i mirant de quina
manera es publicita.
-ALPSM: Camins Ca’n Franco i Coanegra.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana informació sobre aquests camins.
El Sr. Batle manifesta que els projectes estan fets i els pressuposts
aprovats i que ara es posaran a licitació.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana quan sortiran a licitació.
El Sr. Batle manifesta que un cop l’expedient estigui acabat i que
suposen que a finals d’estiu.
-ALPSM: Fons Europeus.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que al ple de dia vint-i-cinc de
novembre, el Batle va dir que hi havia un esborrany i que després farien feina
plegats, demanant com està el tema.
El Sr. Batle manifesta que han enviat els projectes a la Conselleria que
s’ha habilitat per examinar tot l’assumpte dels fons europeus i els van cridant
segons les convocatòries que surten. Expressa que aquests fons europeus
funcionen de manera molt diferent als altres tipus de subvencions que
coneixien fins ara. Assenyala que són uns fons que tenen un caràcter específic
de generar llocs de feina, riquesa i implementar els sistemes digitals. Diu que
es van traient subvencions a nivell europeu i si els teus projectes es poden
adaptar a aquestes, s’hi van adherint i aquesta Conselleria del Govern és
l’encarregada d’analitzar els projectes i quan troba una subvenció dels fons
europeus adient al projecte, ens criden i ho demanam. Manifesta que és una
manera molt diferent de fer feina a com es feia fins ara.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que sols era per recordar que el
Batle va dir que ferien feina plegats i perquè se’ls tengui informats.
El Sr. Batle manifesta que sí, que la Conselleria va cridant i cada vegada
que hi ha qualque cosa, demanen la seva opinió i si accepten o no.
-ALPSM: Rodes Voltadora.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana quan es pensa retirar les rodes de la
Voltadora.
El Sr. Batle manifesta que ja estan retirades.
-ALPSM: Audiència Bisbat.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si ja s’ha demanat audiència amb el
Bisbe.
El Sr. Batle manifesta que encara no tenen data.
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-ALPSM: Porta Rectoria.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana com està el tema de la porta de la
rectoria.
El Sr. Batle manifesta que el darrer que sap és que el ferrer hi va anar a
prendre mides.
-ALPSM: Pèrgoles restaurant Hostals.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana com està el tema d’aquest
restaurant.
El Sr. Batle manifesta que pròximament hi haurà una reunió amb els
comerciants per unificar criteris.
-ALPSM: Casal de joves.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si s’ha fet qualque cosa en relació al
casal de joves de la carretera atès que el Batle va dir que es faria una reunió.
El Sr. Batle manifesta que encara no s’ha fet cap reunió.
-ALPSM: Pintures espais restaurants.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si ja s’ha decidit qualque cosa en
relació a pintar aquests espais.
El Sr. Batle manifesta que aquest tema s’analitzarà a la reunió amb els
comerciants de què ha parlat.
-ALPSM: Unitat d’Actuació 7 i 8.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana com està la situació de la
modificació de les Unitats d’Actuació 7 i 8.
El Sr. Batle manifesta que hi va haver una reunió amb el Director
General de Territori i els tècnics i les deficiències que assenyalaren s’estan
subsanant pels nostres tècnics.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si ja s’ha enviat l’informe del Consell
de Mallorca de la Unitat d’Actuació número vuit.
El Sr. Batle contesta que no, que sols tenen l’informe de la Unitat
d’Actuació número set, Sa Voltadora.
-ALPSM: Sindicatura de Comptes.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que hi ha un document de la
Sindicatura de Comptes sobre el que haurien d’haver tengut qualque reunió.
Exposa que en relació a la contractació de l’escola d’estiu, la Sindicatura fa
unes precisions. Assenyala que la Sindicatura ha fet uns estudis sobre tots els
municipis de Mallorca i en concret pel que fa a Santa Maria realitza unes
precisions sobre el contracte al que ha al·ludit i una altra contractació. Indica
que estaria bé que aquesta documentació fos compartida si la té l’Ajuntament.
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El Sr. Batle manifesta que és la primera vegada que veu aquest
document.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que hi ha també un document sobre
les àrees digitalitzades de les àrees urbanes en comparació a tota Espanya,
elaborat pel Ministeri i ell ha mirat els anys 2017 a 2020, trobant unes reflexions
importants pel futur del poble. Diu que analitza el tipus de població, el
creixement, l’atur, tema de drogues, les mancances que tenim i les coses que
es poden millorar. Expressa que compartirà aquests documents amb el Batle si
no els té.
-ALPSM: Correu electrònic.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que troba que el sistema d’enviar la
documentació per correu electrònic és lent i s’hauria de mirar d’enviar per un
sistema mes ràpid ja que a vegades no es mira cada dia el correu electrònic.
La Sra. Victòria Pons assenyala que no es pot enviar la documentació
per whatsapp.
El Sr. Batle manifesta que ell el té connectat al mòbil i quan li arriba un
correu, el mòbil l’avisa però que prenen nota.
-ALPSM: Oferta pública estabilització.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana com està aquest tema.
El Sr. Batle manifesta que ja hi ha hagut reunions amb els sindicats i
avui ha sortit publicada al BOIB.
-ALPSM: Allotjaments turístics.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si es té informació sobre
allotjaments turístics no registrats.
El Sr. Batle manifesta que oficialment a l’Ajuntament no ha arribat cap
denúncia i que a Santa Maria hi ha molts allotjaments turístics a fóra-vila legals,
amb la rajola blava que ho posa.

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 de dia vint-i-sis de
maig 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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