
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 28-07-2022. 
 
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 vint-i-vuit de juliol 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.  

Les regidores Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló i Sra. Candela 
Atienza Ibarra assisteixen a la sessió per videoconferència. 

 
 El Sr. Batle dóna la benvinguda als assistents i demana disculpes per 
aquest ple accidentat ja que no s’ha pogut celebrar a Ca S’Apotecari degut a 
que hi va haver una exposició per a les festes i no hi ha hagut temps material 
de tornar montar la sala, per la qual cosa, aquesta sessió se celebra a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament. 
 

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

 
 1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 31-03-2022. 

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 31-03-2022, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors 
assistents. 



 

 

 
2.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 26-05-2022. 

 
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 26-05-2022, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors 
assistents. 
 
 

3.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 23-06-2022. 
 
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 23-06-2022, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors 
assistents. 

 
 
4.-DECLARACIÓ DESERTA LICITACIÓ OBRES REHABILITACIÓ 
INTEGRAL DEL VIARI PÚBLIC DEL CASC ANTIC DE LA VILA I 
ZONA DE MERCAT MUNICIPAL. 
 
El Sr. Batle manifesta que al darrer ple digueren que havien juntat les 

dues fases d’aquesta obra per fer-la més atractiva per als licitadors però que 
així i tot cap contractista s’ha presentat a la licitació, per la qual cosa cal 
declarar-la deserta. Expressa que aquest fet s’ha vengut repetint a molts 
d’Ajuntaments, llegint a continuació les propostes. 

El Sr. Andreu Jaume assenyala que no queda més remei però que ja 
partiren del fet de què els preus no estaven actualitzats, ja partiren malament. 

El Sr. Batle manifesta que quan es va fer el plec de clàusules, els preus 
estaven bé però que anaren pujant i que el risc i ventura de les empreses és 
elevat. Indica que ara s’haurà de fer un procediment negociat i després tornar-
ho a treure. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que al Ple ells ja digueren que els preus 
no estaven actualitzats. 

El Sr. Batle manifesta que els tècnics digueren que es mantenien. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que ell va fer una intervenció en la 

que va insistir en el tema dels preus i quedà constància a l’acta de què el que 
s’havia fet no era adient. Exposa que demostra un poc el seu punt de vista 
quan fan qualque crítica de què els documents no estan bé i que ara tenen les 
conseqüències i que al ple es va dir que passaria el que ara ha passat i a les 
actes queda clar. Continua dient que saben que la subvenció es pot perdre, per 
la qual cosa no queda més remei que aprovar-ho. 

El Sr. Batle manifesta que ell va contestar que quan uns tècnics fan un 
projecte, ell és incapaç de rebatre’l, que si tornen licitar i no es presenta ningú, 
els preus s’hauran d’elevar i que va dir que al moment en el que es feren els 
plecs, els preus no estaven malament. 

 



 

 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes: 

 
 “Atès que durant el termini de presentació d’ofertes per a la licitació de les obres 

de “Rehabilitació integral del Viari Públic del Casc antic de la Vila i Zona de mercat 

municipal” no s’ha presentat cap proposició; 

 

 El Ple de la Corporació, en harmonia amb la proposta efectuada per la mesa de 

contractació, acorda: 

 

 Declarar deserta l’esmentada licitació”. 

 
 
5.-PLA MESURES ANTIFRAU GESTIÓ FONS EUROPEUS. 
 
El Sr. Batle manifesta que pels fons next generation s’ha de fer un pla 

antifrau per si arriba qualque fons europeu tenir accés a la subvenció. 
El Sr. Andreu Jaume expressa que és interessant. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que no hi ha cap problema per la 

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

unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes: 
 
“Aprovar el Pla de mesures antifrau per a la gestió de fons europeus, de 

conformitat amb el què estableix l'art. 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 

per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, tal com consta al respectiu expedient”. 

 

 

6.-MODIFICACIÓ CRÈDITS ROMANENT DE TRESORERIA. 
 

 El Sr. Batle manifesta que com ja va explicar a la comissió informativa, 
es tracta d’agafar fons per tal de fer diferents actuacions i que si no es gasten, 
tornen al romanent. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que al ple dels pressuposts ja digueren 
que mancaven moltes coses i han observat que hi ha coses que s’han de fer, 
per la qual cosa votaran a favor. 
 El Sr. Batle manifesta que a aquell ple també es digué que seria un 
pressupost molt actiu. 
 El Sr. Juan Luís Rodríguez diu que ell s’abstendrà a la votació perquè la 
descripció és molt genérica. Assenyala que entenen la situació però que no 
troben clars els moviments. 

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

dotze vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PP i PSOE-PSIB i una 
abstenció corresponent al regidor de ALPSM, aprova les següents propostes: 



 

 

“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 

en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, amb càrrec al 

romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals, resultant de la 

liquidació de l’exercici anterior, 2021. 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació Pressupostària 
 

Descripció 
Euros 

01.34200.48900 Subvencions Esports 20.000 € 

01.23112.62210 Adquisició construcció p.Centre de Dia 350.000 € 

01.23110.41000 Transferències Cas Metge Rei/pers 150.000 € 

01.15320.61901 Carrer Ca’n Franco 70.000 € 

01.15320.60010 Aparcament municipal 200.000 € 

01.15320.61900 Inversió places, carrers i camins 110.000 € 

01.16400.60104 Inversió cementeri municipal 50.000 € 

01.16400.63710 Reforma pavimentació cas urbà/ext f.II 215.000 € 

01.16100.63900 Inversió reposició fuites aigua i bombes 50.000 € 

01.15320.62910 Nova inversió punts de recarrega/sost 30.000 € 

01.13400.22699 Mobilitat ciutadana transp públic/sost 5.000 € 

01.16500.22100 Subministrament energia elèctrica 30.000 € 

01.92000.22100 Subministrament energia elèctrica/adm 15.000 € 

01.92000.22110 Subministrament material neteja/ adm 10.000 € 

01.16500.63900 Inversió reposició enllumenat públic/sost 50.000 € 

01.33220.20200 Arrendament edificis i altres construcc. 13.000 € 

01.15100.22706 Treballs empreses /urbanisme 120.000 € 

01.13200.15001 Carrera professional /policia local 12.000 € 

01.15320.15001 Carrera professional/ vies públiques 3.000 € 

01.16100.15001 Carrera professional/ vies públiques 1.500 € 

01.16300.15001 Carrera professional/ neteja viaria 2.000 € 

01.16500.15001 Carrera professional/ enllumenat públic 750 € 

01.16500.15001 Carrera professional/ serveis socials 3.500 € 

01.32310.15001 Carrera professional/ educació 5.500 € 

01.33210.15001 Carrera professional/ cultura i arxius 4.000 € 

01.33700.15001 Carrera professional/ joventut 7.500 € 

01.34200.15001 Carrera professional/ esports 500 € 

01.43130.15001 Carrera professional/ mercat 500 € 

01.92000.15001 Carrera professional/administració 15.000 € 

01.92000.16000 Quotes seguretat social 9.891,47 € 

01.13200.64100 Aplicacions informàtiques /policia 5.000 € 

01.33701.63900 Reformes Son llaüt 15.000 € 
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01.33700.63900 Reformes Joventut 15.000 € 

   

TOTAL DESPESES 

1.588.641,47 € 

Altes en Concepte d’Ingressos 

 

Concepte Descripció Euros 

870.00 
Romanent de tresoreria per a despeses 

generals 
1.588.641,47 € 

El resum per capítols se relaciona als quadres 

següents: Pressupost de Despeses 

 

Despeses 

CAPITOL 

DENOMINACIÓ Consignació 

inicial 

 

 

Increm/dism 

 

 

Consignacio definitiva 

 
1 

Despesa de personal  
3.816.090,20 

 

55.750,00 

 
3.881.731,67 

 

 
2 

Despesa corrents en béns 

i serveis 
 

2.279.417,34 
 

293.000,00 

2.572.417,34 €  

3 Despesa financera 0,00  0,00  

4 Transferències corrents 720.676,25 170.000,00 890.676,25  

6 Inversions reals 438.965,89 1.060.000,00 1.498.965,89  

7 Transferències de capital 0,00  0,00  

9 Passius financers 0,00  0,00  

 TOTAL DESPESES  
7.255.149,68 

 

1.588.641,47 € 

 

8.843.791,15 

 

Pressupost d’Ingressos 

Ingressos 

CAPITOL 

DENOMINACIÓ Consignació 

inicial 

Increm/dism Consignacio 

definitiva 

1 Impostos directes 2.476.657,10  2.476.657,10 €  

2 Impostos indirectes 228.000,00  228.000,00 €  

3 Taxes i altres ingressos 2.099.487,38  2.099.487,38 €  

4 Transferències corrents 2.450.980,20  2.450.980,20 €  

5 Ingressos patrimonials 25,00  25,00 €  

 
6 

Alienació d’inversions 

reals 
 

0,00 

  
0,00 € 

 

7 Transferències de capi-tal 0,00 
 

0,00 € 
 

8 Actius financers 0,00 
1.588.641,47 € 1.588.641,47 €  

9 Passius financers 0 0,00 0,00  
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 TOTAL INGRESSOS  

 
7.255.149,68 

 

1.588.641,47 

 

 
8.843.791,15 

 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB, per 

quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 

davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat 

termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 

termini d’un mes per a resoldre-les”. 

 

 
7.-CONVOCATÒRIA I BASES AJUDES LLOGUER HABITATGES 
JOVES. 

 
El Sr. Batle manifesta que es tracta de la convocatòria que fan cada any. 
Els Srs. Andreu Jaume i Juan Luís Rodríguez expressen que hi estan a 

favor. 
 

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 la convocatòria i bases de la concessió d’ajudes a joves de fins a 35 

anys inclosos per al lloguer d’habitatges 2022-2023 al municipi de Santa Maria del 

Camí, tal com consten al respectiu expedient”. 

 
 
8.-CONVOCATÒRIA I BASES SUBVENCIONS 2022 ENTITATS I 
ASSOCIACIONS. 
 
El Sr. Batle manifesta que en relació a anys passats, l’única novetat és 

que s’han llevat les esportives i es fan apart. 
 
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 la convocatòria i bases de la concessió de subvencions ordinàries a 

entitats i associacions sense finalitat de lucre per a l’any 2022, tal com consten al 

respectiu expedient”. 

 

 

9.-CONVOCATÒRIA I BASES SUBVENCIONS 2022 ENTITATS 
ESPORTIVES. 
 
El Sr. Batle manifesta que, com ha dit anteriorment, la novetat d’enguany 

és que les entitats esportives tenen la seva pròpia regulació. 
El Sr. José Luís Rodríguez assenyala que a la comissió informativa va 
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dir que trobava que l’apartat que es referia a les fitxes hauria de contenir 
qualque paràgraf que digués que per justificar la subvenció no es poden 
presentar les fitxes o l’equipació que paguen els pares ja que els pares paguen 
i la factura va a nom del club. 

 
 Posat a votació, en primer lloc, el vot particular formulat pel Sr. Juan Luís 
Rodríguez Recio en el sentit d’incloure en el quart punt de les bases de la 
present convocatòria un paràgraf que estableixi que “Tampoc seran 

subvencionables els pagaments efectuats per les famílies i/o pel propi jugador/a per a 

qualsevol concepte”, és aprovat per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
 Posat a votació a continuación aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat dels seus membres, aprova la següent proposta: 
 

“Aprovar la convocatòria i bases de la concessió de subvencions ordinàries a 

entitats esportives per a l’any 2022, tal com consten al respectiu expedient i amb la 

introducció del vot particular aprovat”. 

 
 
 10.-MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL. 
 
 El Sr. Batle llegeix les propostes tot dient que es tracta simplement d’una 
modificació de la plantilla de personal i de reflectir damunt la plantilla el que ja 
es va aprovar al catàleg de llocs de treball. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que a la comissió informativa va demanar 
què poden suposar en doblers aquestes dues places. 
 El Sr. Batle manifesta que va contestar que per enguany no ho sabia. 
Exposa que creu que es tracta de dues places molt necessàries i adreçades a 
tècnics qualificats. 
 El Sr. Andreu Jaume diu que pensa que es podrien treure altres llocs de 
treball del catàleg per fer aquestes feines. 
 El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ell s’abstendrà. Indica que creu 
que aquestes places són necessàries ja que com més preparat estigui el 
personal de l’Ajuntament, millor, però que en tot aquest tema està un poc 
perdut. 
 
 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, cinc vots en 
contra, corresponents als regidors del PP i una abstenció, corresponent al 
regidor de ALPSM, aprova les següents propostes: 
 
 “Primer.-Modificar la plantilla de personal del pressupost de 2022 mijançant la 

inclusió a la mateixa de les següents places: 

 

 -Tècnic d’Administració General adscrit a l’àrea de Secretaria. 

-Tècnic de Gestió Escala Administració General Subescala Gestió adscrit a 

l’àrea de Recursos Humans. 
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 Segon.-Exposar aquest acord al BOIB durant el termini de quinze dies hàbils, 

comptats a partir del dia següent hàbil al de la seva publicació, per a què els interessats 

legitimats puguin presentar al·legacions, d’acord amb els arts. 169 i 170 del RD 

Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals en relació a  l’art. 126 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 

pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 

Local. 

Tercer.-Disposar que aquest acord 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 en relació a l’art. 126 del R.D Legislatiu 

781/1986”. 

 

 

11.-INICI PLA LOCAL INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. 
 

El Sr. Batle manifesta que el Consell els hi demana que el Ple acordi 
aprovar l’inici d’aquest expedient i després ja es mirarà com fer-ho. 

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

per unanimitat dels seus membres, aprova la següent proposta: 
 

 “Iniciar el Pla Local d’Infància i Adolescència de Santa Maria del Camí i 

comprometre’s a donar suport a la implementació de les seves mesures i accions, a 

dotar-li amb els recursos necessaris i a realitzar seguiment, amb la finalitat que aquest 

Pla Local d’Infància i Adolescència aconsegueixi els objectius i assoliments prevists”. 

 
 
PUNT URGÈNCIA: LICITACIÓ OBRES REHABILITACIÓ INTEGRAL 
DEL VIARI PÚBLIC DEL CASC ANTIC DE LA VILA I ZONA DE 
MERCAT MUNICIPAL MIJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT. 
 
El Sr. Batle manifesta que ja que s’ha declarat desert el procediment 

obert de licitació d’aquestes obres, ara es proposa seguir un procediment 
negociat sense publicitat. 

 
Posada en primer lloc a votació la declaració d’urgència d’aquest 

assumpte, conforme determina l’art. 82.2 de la Llei 20/2006 de 15 de 
Desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, és aprovada per 
unanimitat de la Corporació. 

 
El Sr. Batle agraeix a la Sra. Secretària la feina desenvolupada per tal 

que aquest punt es pogués incloure a aquesta sessió i manifesta que es 
tractaria de convidar a diferents empreses per si els interessa participar en 
aquesta licitació. A continuación llegeix les propostes. 

El Sr. Andreu Jaume exposa que ells s’abstendran a la votació. 
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El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que ell també s’abstendrà perquè 
parteixen de números que no són reals. 

 
Posat a votació aquest punt, 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: 

 
 “Atès que durant el termini de licitació de les obres de “Rehabilitació integral 

del viari públic del casc antic de la Vila i Zona de mercat municipal” no s’ha presentat 

cap oferta; 

 

 Atès que el Ple d’aquest Ajuntament ha declarat deserta la licitació de les 

esmentades obres mijançant procediment obert simplificat; 

 

 Atès el que disposa l’art. 168 a) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 

Públic, el Ple de la Corporació acorda: 

 

PRIMER. Disposar que les esmentades obres es contractin mijançant procediment 

negociat sense publicitat, convocant la seva licitació. 

  

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el 

contracte, que es dóna per reproduït tal com consta al respectiu expedient. 

  

TERCER. Convidar a participar en aquest procediment empreses capacitades per a la 

realització d’aquestes obres, sense que el seu nombre sigui inferior a tres, si això és 

possible. 

  

QUART. Designar als membres de la mesa de contractació que s’indiquen a 

continuación: 

 

-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). 

-Sr. Josep Sbert Salom, Vocal (Funcionari d’Urbanisme). 

-Un representant de la Conselleria designat per la mateixa”. 

 

 

II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
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1.-COMUNICACIONS DE BATLIA. 

 
El Sr. Batle manifesta que els Decrets dictats des de la darrera sessió 

s’han enviat per correu electrònic però que si volen qualque aclariment ho 
demanin i se’ls hi donarà. 

La Corporació se’n dóna per assabentada.  
 

  
2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. 
 
-PP: Ruycal. 

 

El Sr. Andreu Jaume expressa que ja que a les comunicacions de Batlia 
surt el local de Ruycal, voldrien saber quin tipus de llicència d’activitat tenen. 

El Sr. Batle contesta que no en tenen cap, que hi havia un permís antic 
de restaurant que se suposa que traspassaren però que a l’Ajuntament no s’ha 
presentat cap paper ni han fet cap canvi i que ha parlat amb la propietària, la 
qual li ha demanat com ho podien fer i ell li ha contestat que és un edifici fora 
d’ordenació. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si també té una multa. 
El Sr. Batle contesta que sí. 

 

-PP: Parc fotovoltaic Serveis Ferroviaris de Mallorca. 

 

El Sr. Andreu Jaume exposa que han vist a la premsa que Serveis 
Ferroviaris de Mallorca volia instal·lar un parc fotovoltaic al poble i demana si 
és el mateix de Son Fuster. 

El Sr. Batle contesta que no, que el dels Serveis Ferroviaris està entre 
Mainou i les granges de Son Penjoi i que els hi ho comunicaren. Assenyala que 
el de Son Fuster està al vinyet i estan estudiant el tema amb la Conselleria 
d’Agricultura. Diu que és un parc molt petit però que esperen que no es faci. 
 

-PP: Voreres estretes C/ Jaume Pons aprop aparcament Son Güia. 

 

 El Sr. Andreu Jaume expressa que al C/ Jaume Pons, aprop de 
l’aparcament de Son Güia, les voreres són molt estretes i les tronetes molt 
fondes. Assenyala que això fa que sobretot les cadires de rodes i els cotxets de 
nins petits no puguin passar bé, hagin de baixar i les rodes queden encallades 
a les tronetes. 
 El Sr. Batle manifesta que aquestes voreres entren a la zona del viari. 
Exposa que a la part on Son Güia s’estreny s’hauria de col·locar un semàfor, 
fer les voravies molt amples i fer un canvi de circulació per Ca’n Colom ja que 
és una zona molt perillosa, pels al·lots que van a escola i també perquè hi 
entren i hi surten camions de repartidors. Assenyala que no s’havien tocat 
aquestes voravies perquè tot això quedava reformat per les obres del viari. 
 
 -PP: C/ Antoni Gelabert pas pintat. 
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 El Sr. Andreu Jaume exposa que al C/ Antoni Gelabert devora Sa Sínia 
hi ha un pas pintat enterra i els cotxes que venen de sa part de Sa Sínia s’han 
d’aturar. Ara s’ha esborrat, per la qual cosa, convendria tornar a pintar i a més 
posar una senyalització vertical. 
 El Sr. Batle manifesta que recullen aquest prec. 
 
 -PP: Policia Local. 

 

 El Sr. Andreu Jaume demana si ja es disposa de policia les 24 hores del 
dia. 
 El Sr. Batle contesta que encara no. 
 

-PP: Problemes vandalisme. 

 

El Sr. Andreu Jaume demana si hi ha hagut altres problemes com els 
que hi va haver a unes festes al Carrers Santa Margalida i Arquitecte Forteza 
on es romperen retrovisors de cotxes. 

El Sr. Batle contesta que no i assenyala que gràcies a un veïnat que 
observà coses, s’avisà a la policia, la qual va actuar i va aturar un grup de joves 
que no eren del poble i rebentaven vidres dels cotxes i rompien retrovisors. 

 
-PP: Plaça Tresoreria. 

 

El Sr. Andreu Jaume demana si s’ha nomenat qualcú per cobrir la baixa 
de la tresorera. 

El Sr. Batle contesta que encara no. 
 
 
A continuació la Regidora, Sra. Magdalena Crespí assabenta la 

Corporació que l’112 els ha informat que sortia fum del transformador soterrat a 
la Plaça dels Hostals i s’han cremat alguns cables. Assenyala que ara vendran 
de GESA per arreglar-ho però que, sobretot per aquesta zona, hi haurà talls. 

 
 

-ALPSM: Pagaments. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ha vist que hi ha tres decrets 
d’ordenació de pagaments que aproximadament sumen un milió cent mil euros 
i que abans es donava informació de cada factura i que creu que seria 
interessant posar la data, el concepte i d’altres, tal com es feia abans. 

La Secretària informa que precisament es va haver d’abandonar aquest 
mètode perquè a l’hora de fer les actes i traslladar els arxius comptables a les 
mateixes es plantejaven molts de problemes informàtics i l’extensió de les actes 
era desmesurada. 

 

-ALPSM: Local Dit i Fet. 

 



 

  

Ajuntament de Santa María del Camí 

Plaça de la Vila, 1, Santa María del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que ha vist una multa al Local Dit i 
Fet. 

El Sr. Batle manifesta que està en procés. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si es tanca. 
El Sr. Batle manifesta que no, que serà després. 
 
-ALPSM: Reparaments. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana que s’expliqui l’aixecament de 
reparaments. 

El Sr. Batle manifesta que hi ha una nova normativa de les dietes per 
formar part de tribunals de selecció i que aquests estaven constituïts amb 
anterioritat i amb un altre preu. Assenyala que la interventora va fer un 
reparament i ell el va aixecar. 

 
-ALPSM: Informació treballador brigada. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que vol donar les gràcies perquè li ha 
arribat la informació sol·licitada d’una persona de la brigada d’obres i d’una 
altra pregunta que va fer. Assenyala que també han arribat amb temps les 
actes i que vol donar les gràcies per l’esforç realitzat. 

 
A continuació el Sr. Juan Luís Rodríguez es refereix a una sèrie de 

preguntes fetes dins distints plens que encara no s’han contestat. 
El Sr. Batle manifesta que pel que fa al tema de les inmatriculacions es 

va parlar amb el Bisbe i es posà el tema damunt la mesa. 
 
-ALPSM: Reflexió sobre el regidor de serveis socials. 

 
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que vol fer una reflexió sobre 

aquest regidor i del què va dir al Patronat de la Residència. Assenyala que no 
es pot faltar a la ideologia de la gent. Indica que a l’acta de la sessió de dia 25-
03-2022 del Patronat hi consta que ell va demanar una baixada de les taxes 
que abonen els residents d’un deu per cent i que el Batle va contestar que es 
podia mirar i que la Interventora fes un estudi. 

Continua dient que si es vol tenir una discussió política es pot tenir però 
que no vol passar per “alto” aquesta situació. Assenyala que estan aquí per 
parlar i que creu que es vulneraren els seus drets democràtics. 

La Sra. Magdalena Crespí expressa que el Sr. Juan Luís Rodríguez està 
parlant d’una situació que va passar al Patronat de la Residència i que no ho 
hauria de plantejar dins el ple sinó dins el Patronat. 

El Sr. Batle manifesta que el regidor de serveis socials va plantejar unes 
postures. 

El Sr. Miguel Niell exposa que tal vegada no va emprar el to que tocava, 
que retira el to però no el que va dir. Expressa que creu que la postura del Sr. 
Juan Luís Rodríguez no va ser coherent. Assenyala que tothom s’esforça per 
dur endavant la residència però que en aquell Patronat les formes li fallaren, 
per la qual cosa demana disculpes al Sr. Rodríguez. 
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El Sr. Batle manifesta que poden tenir unes idees diferents i debatre-les 
però que després d’acabar el ple, això s’acaba. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que es va dir que l’oposició havia 
dificultat el transvasament de doblers de l’Ajuntament al Patronat. 

El Sr. Miguel Niell expressa que ell demanava col·laboració futura. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que ell va demanar davallar taxes en 

funció del nivell de renda i que inclús el Batle va dir que s’estudiaria. Assenyala 
que creu que tots volen que la residència segueixi essent pública. 

El Sr. Batle manifesta que l’únic que volen és que la residència funcioni i 
que ha estat molt difícil però que creu que les discussions són sanes.  

 
  

 
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per 

finalitzat i aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores cinc minuts de dia vint-
i-vuit de juliol 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


