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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 24-09-2020. 
 
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 cinc minuts de dia vint-i-quatre de setembre 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 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.  
 

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

 
1.-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. 
 
 
2.-AL·LEGACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS APARCAMENTS 
EDIFICACIONS. 
 
El Sr. Batle manifesta que l’Institut Balear de l’Habitatge va presentar 

una al·legació a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries dient que no 
hi estava d’acord perquè els suposava un cost molt elevat, perquè augmentaria 
el CO2 i perquè per exemple l’Ajuntament de Barcelona recollia el que ells  
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demanaven de prescindir de forma parcial o total del percentatge mínim de 
places d’aparcament previstes. 
 Assenyala que a l’expedient hi consten els corresponents informes. 
Expressa que en aquest cas, es tracta d’una cooperativa i en base a l’informe 
tècnic, la seva postura serà desestimar aquesta al·legació. 
 El Sr. Andreu Jaume exposa que el seu grup pensa el mateix i que vint 
habitatges nous de l’IBAVI suposarien uns quaranta cotxes, per la qual cosa és 
necessari que els edificis disposin dels corresponents pàrquings. 
 El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que pensa el mateix. 
 
 Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes: 
 

“Vista l’al·legació presentada per l’IBAVI en escrit registrat d’entrada a 

l’Ajuntament en data 03-09-2020, amb el nº 1976, contra la modificació puntual nº 

1/2020 de les Normes Subsidiàries d’aquest municipi; 

 

Vist l’informe del tècnic municipal que estableix que: 

 

<<Tot seguit es fa referencia a l’estudi esmentat per part del Departament Tècnic 

de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per a vint habitatges de protección pública en 

régimen de cessió d’ús al carrer Balanguera nº 17 d’aquesta localitat, en base al qual es 

presenten les al·legacions el contingut de les quals versa, si no s’ha interpretat 

erròniament, sobre els següents ítems: 

 

a) Cost de l’obra. 

 

Es fa referència a un suposat increment de cost de les obres a l’hora d’haver de donar 

compliment a la M.P 1/2020, essent aquesta una consideració subjectiva que, 

probablement, s’haurà de considerar al pertinent estudi de viabilitat de la promoció, 

però a la qual l’Ajuntament n’és aliè, tant jurídicament com tècnicament i, per tant, no 

pot prendre en consideració. 

 

b) Declaració d’emergència climàtica a Europa. 

 

S’esmenta l’increment, segons el Departament Tècnic de l’ens promotor, que 

suposaria pasar d’al voltant de 409.200 kg CO2 a 859.320 kg CO2 així com el 

compromís de la declaración en prioritzar la lluita contra l’escalfament global que en el 

cas dels habitatges l’objectiu és “millorar l’eficiència energética del parc residencial i 

avançar en les normatives que permetin construir habitatges més eficients”. 

Davant aquests termes l’Ajuntament no pot més que estar-hi d’acord i 

col·laborar-hi en la mesura del possible i de les seves possibilitats, sobretot 

pressupostàries quan arribin les dotacions pertinents. 

Pel que fa a l’increment de producció del CO2 calculat per part del promotor, es 

considera que el CO2 emès a l’atmòsfera per part d’aquests cotxes a l’hora de cercar 
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aparcament per la via pública durant anys (actualmente totalment saturada i amb una 

manca angoixant de places d’aparcament, precisament un dels motius d’origen de la 

modificació puntual) segurament será infinitivament superior a la xifra a la qual es fa 

referencia i, per tant, a dia d’avui és mediambientalment més sostenible disposar 

d’aparcaments en els edificis que no abocar-los a la recerca d’aparcament a la via 

pública amb tots els greus problemes que això provocaría, no només mediambientals. 

 

c) Experiència comparada. 

 

L’Ajuntament no pot especular amb la casuística de l’experiència diversa del 

promotor a altres indrets, on els models d’explotació i implantació són específics del 

lloc, ni tampoc fer comparatives amb conurbacions que multipliquen per devers 30 

l’àrea urbana de Santa Maria del Camí, per molt que Barcelona sigui un gran exemple 

urbanístic digne d’estudi i admiració. 

 

Essent així, aquests sstt. Rebutgen les al·legacions presentades pels motius 

esmentats en el present informe en el lloc i la data indicats ut supra, elevant-se a la 

Superioritat qui, amb el seu major criteri, decidirá>>. 

 

S’acorda rebutjar l’al·legació de referència”. 

 

 

3.-MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST AJUNTAMENT. 
 
El Sr. Batle manifesta que ja es va pasar la informació a la Comissió 

Informativa. Diu que es tracta d’una modificació de crèdits per poder pagar les 
despeses ocasionades per la COVID-19 i en total suposa 336.992,39 € que 
s’agafen del romanent de tresoreria. Assenyala que també es lleven doblers de 
les partides de les festes patronals i del vi novell per poder fer-hi front i que 
aquestes factures s’enviaran al govern. Continua dient que la despesa més 
grossa és la que afecta al desdoblament de l’escoleta i que la Conselleria digué 
que donaria uns doblers per alumne, amb la qual cosa, segurament es podrà 
recuperar aquesta partida. 

Expressa també el Sr. Batle que ja es va publicar al BOIB que estan 
homologades totes les aules i així, es podrà entrar a les ajudes. 

El Sr. Andreu Jaume demana quantes aules s’han afegit a l’escoleta. 
El Sr. Batle manifesta que tres. 
El Sr. Andreu Jaume demana perquè són els doblers assignats a la 

partida de subministraments. 
El Sr. Batle manifesta que són per a màquines i d’altres i que si ho volen 

mirar mes detalladament, poden dirigir-se a la interventora. 
El Sr. Andreu Jaume expressa que en realitat es tracta d’una cosa 

imposada i que no queda mes remei que pagar. 
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que les partides de vies públiques i 

neteja viària semblen ser les mateixes. 
El Sr. Batle manifesta que són partides distintes, una de compres i l’altra 

de material fungible. 
La Sra. Interventora expressa que es tracta de programes diferents i 



 

  

Ajuntament de Santa María del Camí 

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

tenen un xifrat diferent. Assenyala que va en funció de les compres que es fan i 
que hi ha també una estimació almanco fins a finals de mes. 

 
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 inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat de 

suplement de crèdit i crèdit extraordinari, de conformitat amb les previsions del 

TRLRHL i normativa vigent relativa a mesures Covid-19, finançades amb càrrec al 

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

l’exercici anterior 2019 així com baixes en determinades aplicacions pressupostàries, a 

l’Ajuntament de Santa Maria del Cami. 
 

Altes i baixes en Aplicacions de Despeses 

 

Aplicació 

Pressupostària Descripció Total 

01.13200.22119 Subministraments Covid  Seguretat ciutadana 198,40 € 

01.13200.15100 Reforç estat alarma Seguretat ciutadana 31.180,00 € 

01.13500,22119 Subministraments Covid Protección Civil 3.055,27 € 

01.15320.22119 Subministraments Covid Vies Públiques 10.055,37 € 

01.16300.22119 Subministraments Covid Neteja Viaria 56.224,86 € 

01.23100.22119 Subministraments Covid Acció Social 2.300,00 € 

01.23100.13100 Reforç treballadora social Covid 11.327,90 € 

01.23112.22119 Subministraments Covid Centre de dia 4.000,00 € 

01.31200.22119 Subministraments Covid Hospital/Serv. Assist  3.132,34 € 

01.32310.22119 

Subministraments Covid Educació preescolar i 

primaria  4.144,70 € 

01.32310,63701 Adequació escoleta municipal i reforma desdoblament 128.395,07 € 

01.32311.14100 Sou neteja escola estiu Covid 2.171,87 € 

01,32311,22119 Subministraments neteja Escola Covid 6.000,00 € 

01.32311.14100 reforç neteja aules escola Covid 27.000,00 € 

01.32311.63901 Adequacio aules escola Covid 12.990,14 € 

01.32311.22119 Subministraments Covid Escola 3.515,95 € 

01.33210.22119 Subministraments Covid Biblioteca 2.032,40 € 

01.33300.22119 Subministraments Covid Cas Apotecari 304,45 € 

01.33310.22119 Subministraments Covid Cases mestres 999,30 € 

01.92000,22119 Subministraments Covid Administració General 25.964,37 € 

01.92000.64100 Despeses aplicacions informàtiques Covid 2.000,00 € 

01.23110.41000 Transferencies Residencia Cas Metge Rei 15.000,00 € 

01.33800.22709 Treballs realitzats per empreses Festes Patronals -10.000,00 € 

01.42200.22700 Treballs realitzats per empreses Vi Novell -5.000,00 € 

 Total Despeses 336.992,39 € 

Altes en Concepte d’Ingressos 
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Concepte Descripció Euros 

870.00 
Romanent de tresoreria per a despeses 

generals 
336.992,39 € 

 TOTAL INGRESSOS 336.992,39€ 

 

El resum per capítols se relaciona als quadres següents: 

Pressupost de Despeses 

Despeses 

CAPITOL 
DENOMINACIÓ 

Consignació 

inicial 

Baixes de 

crèdit 

Increment 

crèdits 

Consignacio 

definitiva 

1 Despesa de personal 2.844.831,78 € 0,00 € 71.679,77 € 2.916.511,55 € 

2 
Despesa corrents en 

béns i serveis 
2.289.112,82 € -15.000,00 € 121.927,41 € 2.396.040,23 € 

3 Despesa financera 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4 Transferències corrents 5.616.378,18 €  15.000,00 € 531.378,18 € 

6 Inversions reals 1.608.963,63 €  143.385,21 € 1.752.348,84 € 

7 Transferències de capital 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

9 Passius financers 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

  TOTAL DESPESES 12.359.286,41 € -15.000,00 € 351.992,39 € 7.596.278,80 € 

Pressupost d’Ingressos 

Ingressos 

CAPITOL DENOMINACIÓ Consignació inicial Increm/dism 

Consignacio 

definitiva 

1 Impostos directes 2.373.348,33 €  2.373.348,33 € 

2 Impostos indirectes 141.799,00 €  141.799,00 € 

3 Taxes i altres ingressos 1.689.164,45 €  1.689.164,45 € 

4 Transferències corrents 1.924.481,82 €  1.924.481,82 € 

5 Ingressos patrimonials 50,00 €  50,00 € 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 €  0,00 € 

7 Transferències de capi-tal 1.130.442,81 €  1.130.442,81 € 

8 Actius financers 0,00 € 336.992,39 € 336.992,39 € 

9 Passius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  TOTAL INGRESSOS 7.259.286,41 € 336.992,39 € 7.596.278,80 € 

 

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”. 
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4.-MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST PATRONAT CAS METGE 
REI. 
 
El Sr. Batle manifesta que aquesta modificació ascendeix a 39.466,20 € i 

és per fer front a les despeses de la COVID-19, reforç personal, un ordinador i 
un programa per al director de la residència i que igualment s’agafa del 
romanent de tresoreria. 

El Sr. Andreu Jaume assenyala que el seu grup també la veu necessària 
i que de cara al nou pressupost s’ha de pensar ja com millorar el finançament. 

El Sr. Batle diu que hi està d’acord i que és imposible preveure totes les 
despeses. 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana que es recordi el que es va dir a la 
Comissió Informativa i donar un plus al personal de la residència a finals d’any. 

El Sr. Batle manifesta que també s’han d’incloure els treballadors de 
serveis socials, de la brigada i en suma, tot el personal que ha estat a primera 
línia. 

 
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 inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat de 

suplement de crèdit i crèdit extraordinari, de conformitat amb les previsions del 

TRLRHL i normativa vigent relativa a mesures Covid-19, finançades amb càrrec al 

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

l’exercici anterior 2019, al Patronat de la Residència Cas Metge Rei 

 

Altes en Aplicacions de Despeses 

 

Aplicació 

Pressupostària Descripció Total 

01.23110.22119 Subministraments Covid 8.972,48 € 

01.23110.64100 Aplicacions informàtiques- Covid 1.200,00 € 

01.23110.13100 Reforç auxiliar infermeria Covid 9.485 € 

01.23110.15100 Reforç Personal Residencia per  Covid 19.808,72 € 

 TOTAL DESPESES 39.466,20 € 

 

Altes en Concepte d’Ingressos 

Concepte Descripció Euros 

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 39.466,20€ 

 TOTAL INGRESSOS 39.466,20€ 

 

El resum per capítols se relaciona als quadres següents: 

Pressupost de Despeses 

Despeses 

CAPITOL DENOMINACIÓ 

Consignació 

inicial 

Increment 

crèdits 

Consignacio 

definitiva 
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1 Despesa de personal 569.701,56 € 29.293,72 € 598.995,28 € 

2 Despesa corrents en béns i serveis 202.916,51 € 8.972,48 € 211.888,99 € 

3 Despesa financera 200,00 €  200,00 € 

4 Transferències corrents 0,00 €  0,00 € 

6 Inversions reals 20.000,00 € 1.200,00 € 21.200,00 € 

7 Transferències de capital 0,00 €  0,00 € 

9 Passius financers 0,00 €  0,00 € 

  TOTAL DESPESES 792.818,07 € 39.466,20 € 832.284,27 € 

 

Pressupost d’Ingressos 

IngressosCAPITOL DENOMINACIÓ 
Consignació 

inicial 
Increm/dism 

Consignacio 

definitiva 

1 Impostos directes 0,00 €  0,00 € 

2 Impostos indirectes 0,00 €  0,00 € 

3 Taxes i altres ingressos 513.499,00 €  513.499,00 € 

4 Transferències corrents 279.318,07 €  279.318,07 € 

5 Ingressos patrimonials 1,00 €  1,00 € 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 €  0,00 € 

7 Transferències de capi-tal 0,00 €  0,00 € 

8 Actius financers 0,00 € 39.466,20 € 39.466,20 € 

9 Passius financers 0,00 €  0,00 € 

  TOTAL INGRESSOS 792.818,07 € 39.466,20 € 832.284,27 € 

 

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”. 
 

 
5.-RENOVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ABAQUA MILLORA 
SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ. 
 
El Sr. Batle manifesta que al conveni l’únic que es canvia és que es 

cobra del cànon de depuració i que pel que fa als terrenys que hagi pogut 
adquirir IBASAN i/o ABAQUA per a la construcció de les instal·lacions de 
sanejament vinculades als convenis en matèria de depuració, una vegada 
resolt el conveni, s’entregaran juntament amb les instal·lacions a l’Ajuntament, 
previ pagament del cost que va suposar per IBASAN (ABAQUA) l’adquisició 
dels mateixos. Assenyala que aquesta clàusula s’ha posat a tots els 
ajuntaments i que és igual que el que fa l’IBISEC. Expressa que es tracta d’un 
conveni marc que signen tots els pobles. 
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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 renovació del Conveni de Col·laboració amb l’Agència Balear de l’Aigua i 

de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 

a l’EDAR de Santa Maria del Camí, tal com consta al respectiu expedient”. 

 
 
6.-CONVENI MARC COL·LABORACIÓ CONSELL MALLORCA 
IMPLANTACIÓ PLANS REACTIVACIÓ ECONÒMICA MALLORCA 
ACTIVA. 

 
El Sr. Batle manifesta que es tracta d’un conveni marc de col·laboració 

amb el Consell de Mallorca i que al signar-lo, podran optar a ajudes. 
El Sr. Andreu Jaume demana si ja se sap qualque cosa de les ajudes. 
El Sr. Batle contesta que per ara sols hi ha aquest conveni. 
 
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 Marc de Col·laboració amb el Consell de Mallorca per a la 

implantació dels plans de reactivació econòmica en el marc del programa Mallorca 

Activa, tal com consta al respectiu expedient”. 

 
 

 
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.  
 
A continuació cedeix la paraula a la regidora de medi ambient i igualtat, 

Sra. Margalida Bonet i aquesta expressa que vol aprofitar que estan ara tots 
junts per dir que han demanat una subvenció per un distintiu d’igualtat. 
Assenyala que es tracta d’una cosa semblant a un sistema de gestió igualitari i 
és un segell internacional. Exposa que enguany hi ha hagut una subvenció i 
l’han aprofitada i així serà una ajuda per anar implantant el pla d’igualtat i que si 
se disposa d’aquest segell, es passa davant els municipis que no el tenen. 

  
 

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. 
 
-PP: Demanen quines mesures s’han adoptat davant els moscards. 
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El Sr. Andreu Jaume expressa que va veure per les xarxes socials que 
es donaven uns consells per evitar la proliferació d’aquests insectes. 

La Sra. Margalida Bonet assenyala que enguany n’hi ha molts i que 
compten amb una empresa especialitzada en l’eradicació dels moscards tigre. 
Diu que s’ha fet una monitorització amb trampes i la brigada d’obres fa nets els 
embornals i que la difusió que es va fer per les xarxes fou per conscienciar la 
gent. 
 

-PP: S’ha observat que sobretot per la Vila hi ha moltes cuques-molles. 

 

La Sra. Margalida Bonet respon que s’ha fet un tractament a totes les 
clavegueres del poble i que si saben de qualque zona on n´hi hagi, que s’avisi a 
l’Ajuntament per posar-hi remei. 

 
-PP: Demanen com està la situació del fems a fora-vila. 

 

La Sra. Margalida Bonet expressa que si en aquests moments concrets 
donessin les targetes, saturarien l’Ajuntament i que el que volen és informar de 
les normes. Assenyala que abans de l’estiu decidiren fer distintes reunions amb 
els veïnats de fora-vila i donar les targetes però és complicat. 

El Sr. Andreu Jaume exposa que la gent insisteix molt i que s’ha de 
trobar una solució. 

La Sra. Margalida Bonet respon que sí encara que és complicat però que 
la part tècnica ja està arreglada. 

 
-PP: Trànsit Camí Coanegra i Ca’n Franco. 

 

El Sr. Andreu Jaume expressa que és necessari que ja d’una vegada es 
faci una cosa o l’altra. Diu que hi ha dissabtes dematí que la barrera està 
llevada i que han de decidir si ho posen ja i que no sigui tan fàcil retirar-ho. 

El Sr. Batle manifesta que creu que tots estan d’acord en posar ja aquest 
sistema. Assenyala que s’ha de pintar una calçada per a la seguretat dels 
vianants i fet això, dur endavant el nou sistema de circulació i comunicar Ca’n 
Borreó amb el poble d’una manera segura. Exposa que disposen ja d’uns discs 
per posar i evitar una circulació absurda i que s’informarà als veïnats. 
 

-PP: Queixes pares brutor coloms. 

 

El Sr. Andreu Jaume assenyala que els coloms es posen a la volada de 
“Can Sancho” i hi ha queixes de pares per la brutor que fan sobretot al 
començament del C/ Rector Caldentey. 

El Sr. Batle manifesta que es farà net. 
 
-PP: Senyalitzar l’asfaltat de clots. 

 

El Sr. Andreu Jaume expressa que quan s’asfalten clots a un carrer,  
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aquests s’haurien de senyalitzar perquè tot d’una hi passen els cotxes i poden 
fer-se malbé. 
 El Sr. Batle manifesta que ara que ho diu, hi ha un clot gros devora Ses 
Cases des Mestres i que al damunt hi ha un con per senyalitzar-lo però que 
segurament qualcú el va moure i ell s’hi va trobar. 
 

-PP: Reunió comerciants. 

 

El Sr. Andreu Jaume assenyala que s’han assabentat que ahir hi va 
haver una reunió amb els comerciants i volen saber com va anar. 

El Sr. Batle manifesta que l’associació de comerciants va demanar tenir 
una reunió amb l’Ajuntament ja que la imatge del poble, pels casos de COVID, 
de cara als mitjans de comunicació és dolenta. Expressa que no obstant, el fet 
de no acudir gent ha anat be ja que han davallat bastant els casos de COVID. 
Diu que els comerciants arribaren a l’acord de convocar la premsa i 
l’Ajuntament les recolza. Exposa que ha vengut ja la televisió i la ràdio i que per 
televisió han exposat ja la nova situació i que Santa Maria és un poble segur. 
Continua dient que la idea ara és posar unes cinquanta paradetes i fer una roda 
de premsa dient que es torna posar en marxa el mercat dels diumenges. 

 
-PP: Joves al pàrquing de Son Güia. 

 

El Sr. Andreu Jaume expressa que s’han assabentat que al pàrquing de 
Son Güia es concentren joves en grupets de mes de deu i molts no duen 
mascareta. 

El Sr. Batle manifesta que el cap de setmana passat es posaren entre 
trenta-cinc i quaranta sancions i que la policia hi fa voltes. 

 
-PP: Veinats pati S’Escoleta. 

 

El Sr. Andreu Jaume expressa que enguany aquests veïnats no han 
tengut les molèsties d’altres anys però que demanen que a partir de certa hora 
no hi hagi grans focus encesos ja que aquests conviden a jugar. 

El Sr. Batle manifesta que a Ca’n Borreó també hi ha encesos focus i 
que també a partir d’una certa hora s’apagaran. 

 
-PP: Edifici davant S’Escoleta de Ca Ses Monges. 

 

El Sr. Andreu Jaume assenyala que hi ha gent nouvinguda que viu a 
aquest edifici i que du el fems a la paperera de la plaça. 

La Sra. Margalida Bonet expressa que es pot fer un full informatiu. 
 
-PP: Places Policia Local. 

 

El Sr. Batle manifesta que la convocatòria ja s’ha enviat al BOE i estan 
pendents de la seva publicació. Assenyala que després hi haurà un termini de  
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vint dies per presentar instàncies. 
 
-ALPSM: COVID. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que respecte al tema de la COVID 
vol fer un comentari. Expressa que quan veuen a les notícies la situació de 
Madrid o de Barcelona i les mesures que imposen, sembla que és una cosa 
que està enfora i que a ca nostra és diferent, que hem de ser més 
condescendents; però s’ha de fer veure a algunes persones i als comerciants, 
la responsabilitat que tenim tots. Assenyala que són solidaris amb els 
comerciants que ho passen malament però també amb les persones físiques. 
 Continua dient que no està d’acord amb el comunicat que va fer Unió de 
Pagesos en contra de l’Ajuntament i que la resposta de l’Ajuntament hauria 
d’haver estat mes dura. Assenyala que hi ha ciutadans irresponsables i 
insolidaris però també comerciants. 
 

-ALPSM: ORA. 

 
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana on es pot trobar el distintiu o disc de 

control que indica l’hora en què es realitza l’estacionament. 
El Sr. Batle manifesta que es repartiren a tots els comerços i que a 

l’Ajuntament també n’hi ha. 
La Sra. Candela Atienza expressa que ella va anar als comerços a 

entregar els discs de control. 
 
-ALPSM: Decrets. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana que els Decrets de Batlia s’entreguin 
un parell de dies abans del Ple. 

El Sr. Batle manifesta que recullen aquesta petició. 
 
-ALPSM: Fons Mallorquí de Solidaritat. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que a un ple anterior va demanar si 
hi havia qualque pla per donar el 0’7% del pressupost de l’Ajuntament al Fons 
Mallorquí de Solidaritat. 

El Sr. Batle manifesta que es mirarà de cara al proper pressupost. 
 
-ALPSM: Plataforma d’Oci i Qualitat de les Illes Balears. 

 

El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si estan al llistat de municipis per 
entrar a aquest pla. 

La Sra. Victoria Pons assenyala que ella té la documentació pertinent i hi 
està fent feina. 

 
-ALPSM: Accident a Son Ganxo. 
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El Sr. Juan Luís Rodríguez demana informació en relació a aquest 
accident. 

El Sr. Batle manifesta que efectivament hi va haver un accident a Son 
Ganxo. Exposa que una persona major sortia de ca seva amb el cotxe al temps 
que una família passejava per allà. La família l’increpà perquè sembla que sortí 
un poc aviat, el conductor s’asustà, va aixecar el peu de l’embragatge i donà un 
cop al nin. 

 

Acabat aquest punt, el Sr. Batle agraeix l’assistència dels Srs. Regidors i 
manifesta que espera que per al proper ple ja es puguin reunir de manera 
presencial. 

 
  
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-quatre de setembre de dos mil vint; de totes les quals coses, com a Secretària 
de la Corporació, don fe. 
 
 
 
                                                          LA SECRETÀRIA 

Sgt: Lourdes Dols Salas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


