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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 21-05-2020. 
 
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 deu minuts de dia vint-i-u de maig de dos mil vint, es constitueix 
l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Batle, Sr. Nicolau Canyelles Parets, 
per tal de celebrar sessió ordinària mijançant videoconferència, atès l’estat 
d’alarma declarat com a conseqüència del COVID-19, 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 manifesta que està content de veure a tots els Srs. Regidors 
i que això és senyal de que tots estan bé. Expressa que esperen sortir-ne aviat 
d’aquesta situació i que tots es puguin veure personalment. 

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

 
 

1.-DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’AGRAÏMENT. 
 
El Sr. Batle manifesta que al document que va remetre als altres 

regidors, per error, es va deixar fora el personal de l’Ajuntament i ara se li ha 
afegit. 

El Sr. Andreu Jaume assenyala que el Sr. Rafael Mesquida se n’adonà 
que s’havia deixat fora la policia local. 

 
Per unanimitat del Consistori, s’aprova la següent declaració institucional 

d’agraïment: 
 



 

  

Ajuntament de Santa María del Camí 

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

 

 

“L'Ajuntament de Santa Maria del Camí en Ple expressa la seva gratitud a totes les 

persones que s'han sumat a la xarxa de voluntariat coordinada des de l'Ajuntament, tant 

si se'ls ha mobilitzat com si no, així com a totes les persones o comerços que d'una 

manera o l'altra han contribuït altruista, desinteressada i voluntàriament a què ningú 

quedi sense resposta a les seves necessitats siguin del tipus que siguin dins el nostre 

poble. 

 

Volem dedicar un agraïment especial a l'Agrupació de voluntaris de Protecció Civil per 

a la seva dedicació i tasca incansable, als pagesos i tractores que han col·laborat i 

col·laboren en la desinfecció dels carrers i a totes les cosidores de mascaretes 

protectores de tela, la vostra contribució ha fet de Santa Maria un poble més segur, més 

solidari i més unit i a tot el personal de l’Ajuntament i de la Residència Cas Metge Rei 

que ha estat sempre al servei dels santamariers i santamarieres. 

 

També un record especial per a totes les persones que han perdut la vida en el combat 

amb la Covid-19 i especialment per a tots els santamariers i santamarieres que ens han 

deixat en els temps de confinament. A les seves famílies els hi volem transmetre el 

nostre afecte i solidaritat en uns moments tan tristos i amb un sentiment compartit, que 

us traslladam en nom de tot el poble. Així mateix desitjam una recuperació ràpida de 

totes les persones que encara avui pateixen aquesta o qualsevol altra malaltia. 

Manifestam també el ferm compromís d'aquest consistori per tal de garantir l'atenció i 

serveis a la ciutadania de Santa Maria del Camí, especialment a la més vulnerable. Ens 

comprometem, alhora, a seguir dedicant els recursos de l'Ajuntament que siguin 

necessaris -humans, tècnics o econòmics-, per tal de garantir els béns comuns i elaborar 

els plans i programes necessaris, reajustant, si cal, el pressupost municipal o 

reorganitzant serveis, per concretar un pla econòmic i social que afronti les necessitats 

individuals i col·lectives, combati la vulnerabilitat de les persones i famílies i reactivi 

l'economia local. 

 

L'Ajuntament insta a la GOIB, el CIM i a l'Estat a prendre les mesures adients per tal de 

protegir la ciutadania i el sistema sanitari públic, assegurant la correcta protecció dels 

professionals i el subministrament de tot el material necessari per fer front a la 

pandèmia ara o en un futur si fos el cas. Demanem també a les administracions 

supramunicipals que prenguin mesures urgents de protecció als treballadors/es, 

empreses i comerços afectats per la pèrdua de la seva feina o del tancament dels seus 

negocis per fomentar una reactivació econòmica el més ràpid possible. 

 

 

Finalment, volem expressar el nostre agraïment a tots els santamariers i santamarieres 

per la conducta exemplar d'aquests dies passats, i reiteram la necessitat de continuar 

seguint les recomanacions sanitàries i comunitàries que es van donant en les diferents 

fases”. 
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2.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
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 anterior, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors assistents. 
 
 
3.-PLA MUNICIPAL IGUALTAT. 
 
El Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora de medi ambient i igualtat i 

aquesta expressa que el procés d’elaboració d’un pla municipal és molt llarg. 
Assenyala que aquest va començar l’any 2018 i es va actualitzar el Diagnòstic. 
A finals de l’any 2018 i començament del 2019, es va passar a les entitats, 
partits i interessats i tots digueren la seva i a partir d’aquí es va fer el Pla. 
Assenyala que és necessari aprovar-lo per poder tenir subvencions i així 
impulsar línies estratègiques del mateix. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que el tema del llenguatge no 
sexista no està incorporat. 

La Sra. Margalida Bonet li diu que deu xerrar del Pla de l’Ajuntament, 
que ja està aprovat i que afecta al personal de l’Ajuntament, comunicació, feina 
de l’Ajuntament i que ara parlen del Pla Municipal, que afecta a tot el municipi, 
a com enfocar la igualtat dins tot el municipi. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que ell va trobar a mancar la 
incorporació del llenguatge no sexista al Pla Municipal i que ja ho va demanar 
l’altra vegada. 

La Sra. Margalida Bonet diu que no en sabia rés. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que ho va demanar dins un Ple. 
El Sr. Andreu Jaume assenyala que en realitat ho va dir a la Comissió 

Informativa del mes de març i ara a la del mes de maig. 
El Sr. Batle manifesta que possiblement no li va dir a la Sra. Margalida 

Bonet però que se revisarà. 
La Sra. Margalida Bonet diu al Sr. Rodríguez que no l’havia entès però 

que no hi ha cap problema. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que demana que s’incorpori el 

llenguatge no sexista en tots els àmbits municipals i que no posa problemes a 
la seva aprovació pel tema de les subvencions. 

El Sr. Batle manifesta que l’aproven i que es pren el compromís de 
revisar el llenguatge sexista. 

El Sr. Andreu Jaume exposa que hi ha interés en què s’aprovi per tal de 
poder demanar subvencions i després incorporar el llenguatge no sexista. 

 
Amb aquest compromís, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels Srs. 

Regidors, aprova el Pla Municipal d’Igualtat. 
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4.-RENOVACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIÓ PATRIMONI HISTÒRICO-
ARTÍSTIC. 
 
El Sr.Batle llegeix les propostes. 
El Sr. Andreu Jaume assenyala que és necessari que es reuneixi i faci 

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

per unanimitat dels seus membres, aprova la següent proposta: 
 
“Atès el que disposa l’art. 76 de les Normes Subsidiàries del terme municipal i 

vist que han transcorregut més de quatre anys des de la darrera renovació de la 

Comissió de Patrimoni Històrico-Artístic, es proposa constituir una nova Comissió amb 

els següents membres:  

 

 President: Batle de l’Ajuntament. 

  

 Vocals: -Regidora de Cultura de l’Ajuntament. 

                         -L’arquitecte municipal. 

 -Sra. Mª Magdalena Matas Colom.   

 -Sr. Antonio Cañellas Vich. 

 -Sr. Miguel Frontera Serra. 

 -Sra. Isabel Mesquida Jaume. 

 -Sra. Mª del Camí Dols Martorell. 

 -Sra. Mª Rosa M. Vich Vich”. 

 

 

 5.-CONVENI COL·LABORACIÓ POLICIES TUTORS. 
 
 El Sr. Batle manifesta que el Sr. Batle de Santa Eugènia va demanar que 
es signàs aquest Conveni ja que hi ha alumnes de Santa Eugènia que venen al 
nostre institut i sense un Conveni que reguli aquest tema, el policia tutor de 
Santa Eugènia no pot desenvolupar la seva funció dins Santa Maria del Camí. 
 

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 el Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eugènia per a 

la millora de la coordinació, el traspàs d’informació i la realització d’accions 

preventives conjuntes dels diferents serveis de policia tutor, tal com consta a l’expedient 

respectiu”. 

 

 

6.-MESURES ECONÒMIQUES CONSEQÜÈNCIA COVID-19. 
 
El Sr. Batle manifesta que s’han de revisar i modificar normatives i que  
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per això, el personal tècnic de l’Ajuntament aconsellà que s’adoptàs, en 

tot cas, un acord genèric. Assenyala que la FELIB també ho sol·licita per tal que 
hi hagi un equilibri entre les mesures que adoptin els diferents Ajuntaments. 

Continua dient que el que s’ha fet fins ara és aturar els padrons i no 
cobrar. 

El Sr. Andreu Jaume exposa que a la Comissió Informativa el seu grup ja 
va dir que els hi pareixia bé i encertat anar amb els altres pobles. 

El Sr. Batle diu que és així i que a lo millor a través del Consell de 
Mallorca o de la propia FELIB s’arriba a un acord. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que si és així, s’hauria de retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 

El Sr. Batle li contesta que té part de raó però que també és una 
declaració d’intencions i que tota aquesta temàtica s’haurà de regular. 

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

per unanimitat dels seus membres, aprova la següent proposta: 
 

 “Estudiar i, en el seu cas, modificar les ordenances fiscals a l’objecte de 

compensar els efectes econòmics produïts pel COVID-19”. 

 
       

           

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

1.-COMUNICACIONS DE BATLIA. 
 

El Sr. Batle dóna a conèixer els decrets dictats des de la darrera sessió 
plenària i la Corporació se’n dóna per assabentada.  

  
 

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. 
 
-PP: Referent al mercat, es fa comptes seguir els dimarts i divendres? 

 

El Sr. Batle manifesta que els hi preocupa molt el tema del mercat i que 
a la regidora del mercat i a ell mateix els hi telefonen molt, sobretot per a què 
s’obri el de menjar però que veuen que en Fase Dos, són incapaços de 
controlar la gentada que vendrà, amb els mitjans de què es disposa ara i que el 
que es fa és evidentment, prioritzar la salut de la gent del poble. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que hi ha gent que diu que no es tornarà 
fer els diumenges i que ell els hi contesta que això és només mentres duri 
l’estat d’alarma. 

La Sra. Candela Atienza assenyala que el mercat es tornarà a fer els 
diumenges quan es donin les condicions adients. Exposa que l’únic mercat que 
tendrà aglomeracions serà el de Santa Maria del Camí ja que la gent no anirà a  
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pobles més llunyans i que s’ha de pensar en els seus comerciants i amb 

la gent del poble; que ha de primar la seguretat sanitària front a altres criteris. 
 

-PP: Es demana per què els comerços tenen obert els diumenges. 

 

El Sr. Batle contesta que degut al mercat dominical i que mai s’han 
plantejat que es faci un altre dia. Assenyala que és un mercat que dóna molta 
vida. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que dóna total suport a què no es faci 
pel tema sanitari però que també proposaria aprofitar aquest moment per 
reconduir el tema del mercat i pensar en un mercat diferent a fer els 
diumenges. 

El Sr. Batle agraeix aquestes paraules i diu que és un moment adient per 
reinventar-lo i que ara s’hi està fent feina; sobretot les regidores Candela 
Atienza i Margalida Bonet. 

Continua dient el Sr. Batle que com ja es va parlar, en Fase Dos també 
estarà tancada l’escoleta i que els hi preocupa molt l’escola d’estiu i la piscina i 
que tots els Batles estan demanant que es faci una normativa per a aquestes 
qüestions. 

 

-PP: Es demana si hi ha “okupas” a una casa de la carretera i com es podria 

ajudar. 

 

El Sr. Batle manifesta que va parlar amb la propietària i ella ja ho té en 
mans d’un misser. Diu que se li va aconsellar que al pis de dalt hi posàs una 
alarma i que la policia local està a la seva disposició i l’ha acompanyada per 
posar l’alarma. 
 

-PP: Es demana per les bosses, fems, brutor que s’ha observat a fora-vila. 

 
La Sra. Margalida Bonet expressa que això ha comparegut arrel de tenir 

el punt verd tancat, lo que ha motivat que la gent tiràs les bosses a qualsevol 
lloc. Assenyala que s’està preparant un plàning d’actuació amb la brigada. 

El Sr. Batle manifesta que ha estat un caos ja que tampoc les empreses 
venien a recollir la brutícia i es varen haver de tancar els punts verds. Indica 
que tots els pobles de la Mancomunitat del Raiguer ho acordaren així. 
 

-APSM: No havíem rebut el Decret del Coronavirus. 

 

El Sr. Batle manifesta que es va fer per tenir un poc de marge a l’hora de 
comprar mascaretes, guants... 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que hagués estat oportú que 
l’haguessin enviat al mateix moment. 

 
-APSM: Es demana si no s’obrirà l’escoleta. 
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El Sr. Batle manifesta que a la Fase Dos, no i que a la Tres, ho 

estudiaran. 
 

-APSM: Escola d’Estiu. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que quan va parlar amb el Batle 
l’altre dia, aquest li digué que no hi havia rés en marxa però que ja hi ha 
publicitat a les xarxes socials. 

El Sr. Batle manifesta que no s’ha licitat i que aquesta persona li va 
demanar si hi hauria escoleta d’estiu i ell li va dir que tot indicava que sí i que 
aquesta persona s’ha montat la seva pròpia història. 

 
 
A continuació el Sr. Batle manifesta que els hi volia presentar una 

reforma de la circulació i que agafen com a model altres pobles que ja ho han 
fet. Assenyala que si ho troben bé, ho durien endavant i que s’ha consensuat 
amb la policia i la brigada. 

Expressa que consistiria amb la reestructuració dels sentits circulatoris 
dels Camins de Son Ganxo, Can Franco i Coanegra i el tancament dels carrers 
Llarg i Paborde Jaume amb accés exclusiu per a veïnats i veïnades (ACIRE). 

En relació al Camí de Can Franco i Coanegra hi hauria un únic sentit de 
pujada cap a Can Franco i baixada pel Camí de Coanegra des de les 17 hores 
de divendres a les 22 hores del diumenge. 

Al Camí de Son Ganxo hi hauria accés exclusiu per a veïnats i veïnades 
(ACIRE); un únic sentit dels Coscois cap a Sa Voltadora tots els dies i horaris 
mentre duràs l’estat d’alarma. 

En relació al C/ Llarg i C/ Paborde Jaume, manifesta el Sr. Batle que es 
tancarien de les 17 hores de divendres fins a les 22 hores del diumenge, amb  
accés exclusiu per a veïnats i veïnades (ACIRE). 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que està d’acord amb tot el que 
suposi reestructuració del tràfic. 

El Sr. Batle manifesta que la idea és col·locar dos planells grossos amb 
informació i també posarien barreres que ara fa el ferrer. Indica el Sr. Batle que 
es tracta de donar facilitats als vianants. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que es pot provar i veure que tal va. 
El Sr. Batle manifesta que al Camí de Son Ganxo i al de Can Franco hi 

va molta gent a passejar. 
El Sr. Andreu Jaume assenyala que també s’ha de tenir en compte que 

el C/ Llarg dóna entrada a molts de carrers. 
El Sr. Batle manifesta que es tracta de fer la prova i que és veritat que el 

C/ Llarg és el més complicat. 
 
-PSOE-PSIB: Demana si s’han comenat mascaretes. 

 

El Sr. Batle manifesta que hi havia una comanda feta d’unes tres mil 
mascaretes que encara no ha arribat i per altra part, moltes dones del poble 
n’han fetes. 
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-PSOE-PSIB: Demana quin tipus “d’okupas” hi ha a la casa de la carretera. 

 

El Sr. Batle contesta que una família amb un nin. 
 
-PSOE-PSIB: Demana per l’escola d’estiu. 

 

El Sr. Batle li contesta que esperen notícies del departament de joventut 
del Consell de Mallorca i que sembla que hi haurà una subvenció per a la 
mateixa. 

 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per 
acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-dues hores de dia vint-i-u de maig 
de dos mil vint; de totes les quals coses, com a Secretària de la Corporació, 
don fe. 
 
 
 
                                                          LA SECRETÀRIA 

Sgt: Lourdes Dols Salas. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


