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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 29-09-2022. 
 
REGIDORS ASSISTENTS:   Sr. Nicolau Canyelles Parets. 

Sra. Magdalena Crespí Simón. 
Sr. Miquel Niell Crespí. 
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló. 
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. 
 

REGIDORS QUE HAN JUSTIFICAT 
LA SEVA ABSÈNCIA:   Sra. Margalida Bonet Martorell. 

 
 
 

A les dependències municipals de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a 
les vint hores de dia vint-i-nou de setembre 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 i felicita als Gabriels, 
Rafels i Miquels. 

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

 
1.-DECLARACIÓ DESERTA LICITACIÓ OBRES REHABILITACIÓ 
INTEGRAL DEL VIARI PÚBLIC DEL CASC ANTIC DE LA VILA I ZONA 
DE MERCAT MUNICIPAL, PROCEDIMENT NEGOCIAT. 

 

 El Sr. Batle llegeix les propostes. Manifesta que quan es va fer la 
convidada a les empreses, sols es va presentar “Obras y pavimentaciones 
Comas S.A” però va oferir un preu molt superior al de la licitació, per la qual 
cosa cal rebutjar-la i declarar desert el procediment. Assenyala que tornaran a 
reunir-se amb el Consell de Mallorca per veure com reconduir el tema i si es 
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pot ajornar la subvenció. 
El Sr. Andreu Jaume expressa que no queda més remei però que estan 

preocupats per la subvenció i perquè quedarà tota aquesta zona sense arreglar 
i també perquè era una manera d’arreglar el subministrament d’aigua. 
 El Sr. Batle manifesta que és una preocupació de tots i que els tècnics 
diuen que no hi haurà problemes perquè queda una altra fase que s’ha de 
justificar l’any 2024 i que la idea és juntar ambdues fases. 
 El Sr. Andreu Jaume exposa que quan aprovaren el primer plec ja 
digueren que el preu estava molt per davall. 
 El Sr. Batle manifesta que era complicat perquè el Consell de Mallorca ja 
havia aprovat el projecte i s’havia de licitar talment, tot i que s’autoritzava pujar 
un trenta per cent el cost de les obres i que s’està fent feina amb aquest tema. 
 El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que efectivament no queda més 
remei que declarar desert el procediment i que seria bo que s’augmentàs el 
preu ja que al seu moment es va dir que estava pressupostat a la baixa i és bo 
recordar-ho. 
 El Sr. Batle manifesta que els projectes solen ser a la baixa perquè les 
administracions no tenguin un sobrecost però que és vera que s’ha de fer un 
estudi acurat amb preus actualitzats. 
 
 Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
onze vots a favor, corresponents als regidors presents de MÉS, PP i PSOE-
PSIB i una abstenció, corresponent al regidor de ALPSM, 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”, mijançant procediment negociat sense publicitat, l’única proposició 

presentada per part de l’empresa “Obras y promociones  Comas S.A” vulnera el plec 

de clàusules administratives particulars regulador, al excedir el tipus de licitació; en 

harmonia amb la proposta efectuada per la mesa de contractació, el Ple de la 

Corporació, acorda: 
 

 1.-Ratificar el rebuig de la plica presentada per “Obras y Promociones Comas 

S.A” efectuada per la Mesa de Contractació. 

 

 2.-Declarar deserta l’esmentada licitació”. 

 

 

 2.-COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2021. 
 
 El Sr. Batle llegeix la proposta i manifesta que no hi ha hagut cap 
al·legació. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que és un tràmit burocràtic i que si no hi 
ha hagut cap al·legació, cal aprovar-lo. 
 El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que ell, al seu moment, va votar 
en contra del pressupost i ara no entén molt bé què és el que va a votació i si 
aquest és un acord independent de l’acord del pressupost. 
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 El Sr. Batle manifesta que el que va a votació és el tràmit burocràtic. 
 
 Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels membres presents, aprova les següents propostes:  
 

“Transcorregut el termini d’exposició pública del Compte General del 

Pressupost, corresponent a l’exercici econòmic de 2021, sense que s’hagin presentat 

reclamacions, al·legacions o observacions;  

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

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

de 2021 (Ajuntament de Santa Maria del Camí i Patronat Residència Cas Metge Rei)”. 

  
 

3.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA GUARDERIA 
INFANTIL. 
 
El Sr. Batle manifesta que es tracta sols d’afegir les prescripcions 

establertes pel Decret Llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per 
garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell 
d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils; i que això 
sols es farà durant el període d’un any i que no s’augmenta cap tarifa. 

El Sr. Andreu Jaume exposa que els hi sembla bé, demanant a quants 
nins afecta. 

La Interventora contesta que a quaranta-tres. 
El Sr. Andreu Jaume demana si s’ampliarà a altres cursos. 
El Sr. Batle manifesta que s’ho han plantejat i que s’ha de mirar. 
La Sra. Magdalena Crespí assenyala que és difícil. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que hi està d’acord però que 

s’abstendrà a la votació perquè també ho volien per a P1 i P2. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 

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

 
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 

Guarderia infantil de l’ajuntament de Santa Maria del Camí, amb l’objecte d’afegir-hi 

una disposició transitòria i una disposició final, i modificar puntualment l’Art. 4, en el 

punt b) apartat relatiu a les quotes mensuals (De 9 a 12H), en els termes que consta en 

l’expedient i amb la redacció que es recull a continuació:  

  

<<Art.4t. Quantia. 
........ 

b) Quotes mensuals: 

---- 

- De 8,30 a 12,30h ...........................125 € 

-----------“. 

Disposició transitòria 
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Amb caràcter excepcional, des de l'1 de setembre de 2022 i de forma temporal queda 

suspesa l'aplicació del concepte “quotes mensuals: De 8,30 a les 12,30 hores” del 

quadre de tarifes de l'Ordenança reguladora de la taxa de la guarderia infantil amb un 

import de 125 euros i pel que fa únicament als alumnes de les aules de tercer d'educació 

infantil durant el període escolar que va de setembre a juny 2022/23. 

 

Disposició final 
La present modificació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i començarà 

a aplicar-se a partir del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears amb efectes de dia 1 de setembre de 2022 i tindrà una vigència temporal 

limitada per la durada del conveni específic de gratuïtat de la xarxa pública al que fa 

referència l'article 6 del Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per 

garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació 

infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils>>. 

 

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”. 

 

 

4.-CONVENI INTEROPERABILITAT TELEMÀTICA ENTRE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS. 
 
El Sr. Batle llegeix les propostes i manifesta que amb aquest conveni es 

tracta de què la policia tengui accés als padrons municipals. 
El Sr. Andreu Jaume expressa que ho veu bé i que és necessari. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que no hi ha cap problema. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels membres presents, aprova les següents propostes:  
 
“1.-Adherir-se al Conveni en matèria d’Interoperabilitat telemàtica entre les 

Administracions Públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears, que es dóna per 

reproduït tal com consta al respectiu expedient. 

 

2.-Nomenar el Sr. Gabriel Cabot Colom, Cap de la Policia Local, amb DNI 

78.203.861 C, com a interlocutor únic d’aquest Ajuntament davant la comissió de 

seguiment del Conveni esmentat”. 
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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.  
 

  
2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. 
 
-PP: Recollida Fems. 

 

El Sr. Andreu Jaume demana com està aquest tema. 
El Sr. Batle manifesta que ahir hi va haver una reunió de la 

Mancomunitat i es va acordar rescindir el contracte amb l’empresa i començar 
una nova licitació. Expressa que la Mancomunitat afegirà tots els empleats al 
conveni, que era el que ells demanaven. 

Continua dient el Sr. Batle que també volien camions nous però que el 
termini de lliurament d’un camió nou és de dos anys. Assenyala que dia sis 
està previst un ple per ratificar-ho. 
 

-PP: Escola Estiu. 

 

El Sr. Andreu Jaume demana com ha anat enguany l’escola d’estiu ja 
que sembla que hi ha pares que s’han queixat pel que han hagut de pagar en 
relació a altres pobles dels voltants. 

El Sr. Batle manifesta que sap que hi havia una bonificació per germans i 
per famílies nombroses però que ningú li ha fet cap comentari. Diu que sap 
també que hi va haver un escrit de l’AMIPA per dur-ho ells i que s’ha 
subvencionat a alumnes que no podien pagar. 
 

-PP: Edifici llogat a la Plaça Nova. 

 

 El Sr. Andreu Jaume expressa que hi ha queixes dels veïnats en relació 
a l’edifici que l’Ajuntament té llogat a la Plaça Nova, sobretot pels renous, ja 
que si per exemple se necessita material per qualque dissabte, s’hi va 
qualsevol dia molt prest i la façana, que l’havien pintada, està plena de reixades 
i cruis, perquè s’hi ha atracat massa qualque camió. 
 El Sr. Batle manifesta que s’han pres ja les mesures adients i suposa  
que també les queixes venen determinades per les festes d’estiu i sobretot 
entrades i sortides de cadires i taules. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que varen posar uns horaris a partir dels 
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quals no es podien tancar els carrers per obres i aquestes setmanes han vist 
que el C/ Ramon Llull estava tancat a les hores d’entrada a escola. Segueix 
dient que també els veïnats d’aquest edifici tenen unes barreres posades 
enterra i els hi han fet arribar que n’hi ha dues que les han serrades i ara són 
de llevar i posar i que no havien demanat permís a sa comunitat; expressa que 
es tracta de tenir un poc de mirament amb aquests veïnats que hi viuen i s’han 
sentit molests. 
 El Sr. Batle manifesta que l’administrador li va dir el mateix i ells els hi 
digueren que l’Ajuntament arreglaria els desperfectes que havia fet i tornarien 
pintar i amb aquestes valles que s’havien tallat, se li va dir que tot el que 
s’havia llevat eren molls de càrrega i descàrrega, per tant els camions entraven 
i sortien i el tema quedà clar amb l’administrador. 
 El Sr. Andreu Jaume també assenyala que ja fa molt de temps que hi ha 
una finestra de l’arxiu oberta i que pot comportar molt de perill, sobretot si s’hi 
tira una llosca. 
 El Sr. Batle manifesta que ho miraran. 
 
 -PP: Caps de cantó. 

 

 El Sr. Andreu Jaume exposa que varen parlar una vegada d’un parell de 
caps de cantó on s’hi hauria de fer qualque actuació perquè els cotxes 
poguessin sortir sense perill i varen veure que a qualque lloc s’ha pintat l’stop 
un poc més cap a fora i basta veure a la placeta dels Donants de Sang cap al 
C/ Santa Margalida, ja digueren que faria falta un mirall. 
 El Sr. Batle manifesta que ho miraren però que s’hauria de fer qualque 
actuació amb el lledoner perquè el mirall queda cap a dedins i no té cap sentit. 
 El Sr. Andreu Jaume continua dient que igualment als carrers Antoni 
Vich i Josep Capó s’hauria de fer qualque actuació perquè es podés sortir fins 
aquí on és el cotxe. 
 Igualment exposa el Sr. Andreu Jaume que al C/ Onofre Jaume de 
Coanegra cap a sa sèquia, també s’ha de sortir i ara passen cotxes i molts van 
a fora-vila i es troben els cotxes, que no hi veuen, també seria necessari un 
mirall. 
 Assenyala també el Sr. Andreu Jaume que al C/ Batle Gabriel Mesquida, 
que és el principi del Camí de Ca’n Franco, quan voltes de sa carretera de 
Bunyola, ara tots els cotxes que venen de fora-vila o Bunyola, molts entren cap 
allà, els cotxes venen del C/ Santa Catalina Thomás i com que els cotxes que 
han d’anar cap a la zona de Ca’n Borreó o Ca’n Franco, tots venen cap allà i 
els veïnats se queixen perquè ratllen façanes, espenyen retrovisors, i demanen 
si se podria mirar d’aparcar sols a una banda. 
 El Sr. Batle manifesta que lo seu seria mirar d’aparcar sols a una banda i 
aquella vora-via tan ampla, fer-la arribar fins a dalt de tot. 
 
 -PP: Festa Quintos. 

 

 El Sr. Andreu Jaume expressa que saben que els quintos actuaren molt 
bé i que intentaren aturar el què estava passant. 
El Sr. Batle manifesta que s’havia parlat amb els quintos i amb la policia. 
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Assenyala que demanaren si el pati de l’escola es podia tancar per la meitat 
però el que va passar va ser totalment imprevisible i a més el tren era gratis. 
Ningú pensava que pogués passar tot el que va passar, ningú ho havia previst. 
Continua dient que aquesta festa la varen organitzar els quintos amb els 
doblers que havien recollit del bar de les festes patronals però va passar aquest 
allau totalment imprevist. 
 El Sr. Andreu Jaume exposa que la queixa de molta gent va adreçada en 
el sentit de què amb l’experiència de l’any anterior, s’hagués pogut preveure. 
 La Sra. Victòria Pons, regidora delegada de joventut i festes, indica que 
aquesta altra festa de què parla el Sr. Andreu Jaume no tenia permís, no era 
una festa de l’Ajuntament i la guàrdia civil va baixar del cotxe però que a 
aquesta nostra, no baixaren del cotxe i els guarda jurats se n’anaren. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que hi va haver robatoris, cotxos 
espenyats i d’altres. 
 El Sr. Batle manifesta que tot això dels cotxes ja està arreglat a l’igual 
que el mobiliari urbà i que no s’esperava de cap de les maneres el que va 
passar. Assenyala que el problema també vengué motivat per les xarxes 
socials que en feren difusió.  
 El Sr. Andreu Jaume assenyala que també sap que espenyaren una 
barrera a l’escola. 
 El Sr. Batle manifesta que d’aquest tema s’encarrega l’assegurança. 
 La Sra. Victòria Pons exposa que es va fer amb els quintos el comunicat 
i després anaren a fer net. Assenyala que encara que hi hagués hagut tota la 
nostra policia, no ho haguessin pogut aturar. 
 El Sr. Andreu Jaume exposa que després hagueren d’esperar que 
arribàs el tren i tota la zona anant cap a s’estació també sofrí aquest 
vandalisme. 
 El Sr. Batle manifesta que ja fa anys, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
una moció demanant a Serveis Ferroviaris de Mallorca que els caps de 
setmana hi hagués tren tota la nit, sobretot per als al·lots que se n’anaven de 
festa a altres pobles o a Palma, perquè després a les tantes no haguessin de 
conduir, però que no els hi ho concediren. 
 La Sra. Victòria Pons expressa que fa anys que l’Ajuntament ho sol·licita 
per sa Rocketa, però no en posen. 
 

-PP: Situació local Ruycal. 

 

El Sr. Andreu Jaume demana per la situació del local de Ruycal. 
El Sr. Batle contesta que aquest local el va llogar el bar “Es Cruce”. 

Assenyala que tengueren una xerrada amb el propietari i li digueren que si les 
coses continuaven igual, hauria de tancar. Manifesta que mentrestant, 
l’expedient segueix el seu curs. 
 

-ALPSM: Responsabilitats festa quintos. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que en relació a la festa dels 
quintos, el Batle als diaris va declarar que assumirien responsabilitats i vol 
saber quines assumiran. 
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El Sr. Batle manifesta que seran les de reparar els danys que es 
produiren i aprendre la lliçó perquè no torni a passar. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que veu molt necessari que tots 
junts reflexionin sobre la política juvenil. 

El Sr. Batle manifesta que sembla que això és una nova manera de 
divertir-se. 
 

-ALPSM: Rotondes i Illetes. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que quan ell va arribar a 
l’Ajuntament ja fa quatre anys, se li ensenyaren uns plànols sobre rotondes que 
es tenia previst fer a l’entrada del poble, d’això ja fa tres anys i mig i no s’ha fet 
cap rotonda, sols hi ha una illeta, de la que demana si és provisional o 
definitiva. 

El Sr. Batle manifesta que és totalment provisional i que ell ja va dir que 
era difícil que aquesta legislatura els hi fessin les rotondes. Expressa que ell va 
parlar amb els tècnics demanant una solució provisional fins que es 
construïssin les rotondes. Exposa que ell troba a faltar dues coses, que el pas 
de vianants tengui llum, posar els semàfors lluminosos, i que se’n donin compte 
que allà hi ha un pas de vianants i que un vianant pugui pitjar un botó i passar i 
els cotxes s’aturin en veure el llum vermell i que instal·lin un radar per devora 
“Balesa”, que serà l’única manera de què els cotxes vagin a 30 km/h. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que si les senyals de vianants no són 
lluminoses i no hi ha més advertència, la situació és més perillosa que abans 
perquè la gent passa segura però no hi ha cap advertència de què existeix 
aquest pas de vianants. Continua dient que ell ha vist a molts de pobles moltes 
senyals de pas de vianants lluminoses però que la que s’ha instal·lat a Santa 
Maria no té llum i això és molt perillós. Diu que ja ha demanant durant quatre 
plenaris que s’il·lumini aquesta senyal i que el que volen és que es faci un 
enllumenat adient i suficient perquè no hi hagi desgràcies. 

 
-ALPSM: Neteja vial. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si s’ha fet net el vial. 
El Sr. Batle manifesta que s’ha fet neta la sèquia, que és pública. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ell ha demanant les 

ordenances de tancament de terrenys i neteja de solars. 
El Sr. Batle manifesta que és una unitat d’actuació. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que aquestes ordenances 

estableixen que els propietaris de tota casta de terrenys urbans i no urbans són 
responsables de la seguretat, salubritat i ornat públic i el punt novè disposa que 
els propietaris dels solars hauran de mantenir-los tancats mentres s’hi faci obra 
de nova construcció i que l’obligació del tancament es pot estendre a terrenys 
no solars i finques rústiques per raó de seguretat o salubritat. 

Continua dient el Sr. Rodríguez que reiteradament han demanat el 
tancament d’aquests solars perquè hi pot haver un foc, perquè generen brutícia 
i ara es troben amb una ordenança amb la que es pot obligar a aquests 
propietaris a tancar però, com que hi ha ciutadans de primera i de segona, no 
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només no hi ha voluntat política d’obligar-los a tancar sinó que a damunt, 
l’Ajuntament fa la neteja del vial i la resposta d’aquests propietaris es posar 
elements perquè la gent no pugui accedir al vial i a més, s’hagués pogut tenir 
un problema molt greu aquest estiu. 

 
-ALPSM: Mesures contra fuites d’aigua. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que durant aquestes darreres dues 
setmanes, als mitjans de comunicació han vist que són el tercer municipi amb 
més pèrdues d’aigua, un seixanta per cent; per tant, volen saber quines 
mesures s’han pres per evitar aquestes fuites. 

El Sr. Batle manifesta que coincideixen en el tema de les lluminàries, 
que s’han de col·locar en aquest pas de vianants provisional i que ja ha dit 
abans que no estava del tot content amb l’actuació de Carreteres. Expressa 
que ja els hi han demanat el pas de vianants amb llums i que hi hagi també els 
semàfors. 

En relació al vial, el Sr. Batle manifesta que el Sr. Rodríguez Recio parla 
d’una ordenança de neteja de solars i no es tracta de solars, no estan 
urbanitzats i el tancament no especifica quin tipus de tancament hi ha. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que literalment la norma diu que 
l’obligació de tancament es pot estendre (per això he dit que manca la voluntat 
política) a terrenys no solars i finques rústiques per raó de seguretat o 
salubritat. 

El Sr. Batle manifesta que no està urbanitzat. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ho ha consultat i li han dit que 

els terrenys de les Unitats d’Actuació VII i VIII tenen una d’aquestes 
característiques. 

El Sr. Batle manifesta que des del moment en què tenguin la resolució 
del Consell de Mallorca, actuaran. 

El Sr. Batle segueix dient que el Sr. Rodríguez Recio no li pot dir que hi 
ha ciutadans de primera i de segona classe ja que en aquest Ajuntament són 
tots iguals. 

En relació a les fuites d’aigua, continua dient el Sr. Batle que és veritat 
que a les notícies sortí que són el tercer poble amb més pèrdues d’aigua però 
que discrepa un poc perquè després d’haver fet un estudi de fuites no s’ha 
detectat que n’hi hagi tantes. El que sí és veritat, és que hi ha molts d’edificis 
municipals, com el camp de futbol, la piscina, que no tenen comptadors i 
aquest estiu n’han anant posant per poder compatibilitzar l’aigua que treuen 
dels pous amb la factura però el problema és que l’Ajuntament no es factura a 
ell mateix i això s’haurà d’arribar a fer, encara que l’Ajuntament no es pagui a 
ell mateix, per poder fer el balanç. 

Expressa el Sr. Batle que el motiu reial de què es desquadri tant és que 
es contabilitza l’aigua que es consumeix per exemple a la piscina, camp 
d’esports, vestuaris, escola, escoleta... i que aquest estiu han anat posant 
comptadors en la mesura en què s’ha pogut per després veure si reialment hi 
ha tantes fugues o no. Per altra part, s’ha de tenir en compte que la xarxa és 
molt vella i que el primer que es fa quan s’obri un carrer és arreglar les 
canonades i si hi hagués fuites d’aigua les veurien. Assenyala que més o 
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manco les canonades les tenen ubicades i a més, la gent telefona quan veu 
una fuita; el que falla, diu, és no tenir el control de la pròpia aigua de 
l’Ajuntament. Per tant, el que el Sr. Juan Luís Rodríguez ha demanant de 
quines mesures s’han pres contra aquestes fuites, aquestes han estat posar 
comptadors a totes les boques d’aigua i contabilitzar-ho. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana per a quan està prevista aquesta 
actuació. 

El Sr. Batle contesta que quan la brigada tengui disponibilitat, quan es 
compti ja amb el material, quan es pugui. 
 

-ALPSM: Accés a l’IES. 

 
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ja el segon any de legislatura 

parlaren de l’accés a l’IES, de mobilitat i aquí es va dir que hi havia un camí 
preparat per Passatemps, demanant si és així. 

El Sr. Batle manifesta que el problema de l’accessibilitat està resolt i que 
aquesta setmana han tengut una reunió amb la Conselleria, directora de 
l’escola, presidenta de l’AMIPA per veure com estava el tema de l’ampliació o 
bé escola nova i ha sortit aquest tema de l’accessibilitat. Assenyala que el 
terreny que varen comprar dóna directament a aquest camí i que, per tant, el 
tema està resolt. 

Continua dient el Sr. Batle que la Conselleria amb l’IBISEC està fent uns 
esborranys que els presentarà i que contempla una de les vies per poder 
accedir al centre, que aquest tema ja està en marxa. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que ara tenen també el batxillerat, amb 
la qual cosa hi ha més gent i per tant, més problemes de mobilitat. 

El Sr. Batle manifesta que aprofita també per dir que hi haurà l’ampliació 
de Formació Professional i que per tant, de gent n’hi haurà. 

 
-ALPSM: Personal Ajuntament. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que vol parlar d’una situació que 
passa a aquest Ajuntament perquè normalment quan demana alguna cosa, se 
li contesta que “som els que som” i ell ha rebut un document, que ha trobat del 
Consell de Mallorca, que constata que l’Ajuntament és el tercer o quart de 
Mallorca amb més personal en relació al nombre d’habitants.  

Diu el Sr. Rodríguez que és opinió del seu grup polític de què o bé es fa 
una mala gestió dels recursos o no s’està al mateix nivell de serveis. Assenyala 
que vol fer aquesta reflexió perquè hi ha alguna cosa que no quadra i que no 
sap si és perquè alguns serveis estan més dotats, altres menys o què passa i 
que en vol deixar constància perquè la ciutadania ho sàpiga. 

La Sra. Candela Atienza demana al Sr. Juan Luís Rodríguez qui li ha 
donat aquest estudi. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez contesta que no es tracta d’un estudi sinó 
d’una informació i que no li dirà qui li ha donat sinó que ho ha demanat al 
Consell de Mallorca que té un llistat amb uns números. Expressa que si està 
equivocat, rectifica però que aquesta és la informació que té. 
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-ALPSM: UNITATS ACTUACIÓ VII I VIII. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana com estan els plans d’actuació de 
les unitats VII i VIII. 

El Sr. Batle manifesta que començarà per dir que accepta i respecta la 
postura del Sr. Rodríguez respecte al personal de l’Ajuntament però que no la 
comparteix en absolut. Assenyala que ell vol fer una defensa acèrrima de tots 
els treballadors de l’Ajuntament i de la feina que fan. Expressa que considera 
que pel volum de feina que té l’Ajuntament en relació al nombre d’habitants, els 
treballadors no són suficients.  

El Sr. Batle assenyala que també s’ha de veure si la informació de què 
disposa el Sr. Rodríguez inclou els treballadors de la residència ja que així 
sumen molts de treballadors. 

El Sr. Batle manifesta que quan diu que són els que són, és una realitat i 
que no tenen cap tècnic malgrat es va aprovar incloure’n al catàleg de treball i 
que per exemple, l’arquitecte hi va per hores. Assenyala que també s’hauria de 
veure si el Consell de Mallorca inclou la gent del SOIB i els becaris i que si es 
compta tot aquest personal és veritat que n’hi ha molt i potser som el tercer o 
quart Ajuntament de Mallorca amb més personal però lo cert és que hi ha una 
mancança greu de personal que pugui donar una resposta a la gent. Exposa 
que ell és conscient de què quan es demana alguna cosa a l’Ajuntament costa 
molt contestar perquè hi ha molt poca gent que pugui contestar i moltes 
vegades els polítics fan de tècnics i ajuden contestant instàncies. 

Indica el Sr. Batle que és veritat que hi ha personal a l’Ajuntament però 
que també és veritat que se’n necessita més i que aquesta és la seva 
percepció pel que veu dia a dia. 

En relació a les Unitats d’Actuació números VII i VIII, el Sr. Batle 
manifiesta que l’expedient està al Consell de Mallorca i que la setmana que ve 
té una reunió amb els tècnics i fins a dia 31 de desembre ells tenen la potestat 
de contestar i si no diuen res, ja se sap que passarà al Govern. 

Continua dient el Sr. Batle que ja veuran si la proposta que va presentar 
l’Ajuntament és acceptada o no. Assenyala que actualment n’hi ha una que 
s’està analitzant i és la corresponent a la Voltadora i els tècnics de l’Ajuntament 
hi fan feina amb els tècnics del Consell de Mallorca i tenen reunions 
periòdiques i que això és el que sap. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana al grup que governa que retiri 
aquestes dues planificacions per demostrar que les paraules que diuen els 
partits polítics són concordants amb les polítiques que es fan a nivell municipal, 
en aquest cas, Santa Maria. Diu que sol·licitaria que per demostrar que són 
coherents amb les polítiques i el que es diu a Palma, es retirin aquestes 
planificacions de creixement urbanístic. 

El Sr. Batle contesta al Sr. Juan Luís Rodríguez dient-li que ell creu que 
han estat molt coherents perquè no han fet un creixement urbanístic sinó tot al 
contrari, han fet un decreixement urbanístic; sols que era urbà, unitats 
d’actuació urbanes que fins ara s’haguessin pogut construir i a ningú que és a 
aquesta Sala li hagués agradat. Exposa que el que es va dur a Ple va ésser 
una reducció dràstica urbanística, no un creixement sinó un decreixement per 
al poble que volen i que van coincidir molts de polítics d’aquest cercle municipal 
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en què s’havia d’acabar el poble i era una manera de tancar el poble i per tant 
creu que el que es va fer va ésser d’una coherència absoluta. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que també hi havia la possibilitat 
de no fer res i no pagar ni un euro i que és veritat que la decisió que ha pres 
l’equip de govern és la de no fer un creixement màxim. 

El Sr. Batle manifesta que és veritat que hi havia aquesta possibilitat de 
no fer res i deixar-ho com a rústic però que l’equip de govern està aquí per 
gestionar i pensaren on volien estar els joves del poble i on es volia fer el 
creixement del poble. Expressa que el que no potser és no donar cap 
possibilitat als joves del poble de tenir qualque pis, de poder fer pisos de 
protecció oficial, de tenir un espai públic i sobretot el que no potser és que els  
carrers que donen al vial quedin tancats com a rústics i un cul de sac. 

Continua dient el Sr. Batle que aquest Ajuntament va voler donar una 
resposta adient i per altra part, a l’Ajuntament no li costarà ni un euro, només 
l’estudi. Assenyala que la resposta que va donar l’Ajuntament va ser un 
decreixement absolut i a l’hora tancar el poble, la possibilitat que els nostre 
joves puguin comprar pisos a Santa Maria del Camí i no se n’hagin d’anar fora i 
a més, embellir el poble. 

Manifesta el Sr. Batle que el que té la possibilitat de governar ha de 
donar una resposta adient als ciutadans i ara veuran què diu el Consell de 
Mallorca. 

 
-PP: Procés estabilització. 

 

El Sr. Andreu Jaume demana com és que el Consell de Mallorca s’ha fet 
càrrec del procés d’estabilització del personal de l’Ajuntament quan s’havia dit 
que l’acord s’havia d’adoptar per majoria absoluta. 

El Sr. Batle manifesta que el Consell de Mallorca ho va assumir i 
acceptar tal com s’havia acordat. Expressa que ell va parlar amb el conseller al 
front del procés i li va explicar el que havia passat i el Conseller li va dir que ho 
acceptarien d’aquesta manera. 
  
 

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 quinze minuts de dia 
vint-i-nou de setembre 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. 
 

 
 

 
 

 



 

  

Ajuntament de Santa María del Camí 

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

 

 

 


