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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLENARI EL DIA 
 21 DE DESEMBRE DE 2020 

 
 
Essent les 19:00 hores del dia 21 de desembre de dos mil vint, es reuneix telemàticament 
l'Ajuntament Plenari en sessió extraordinària amb l’assistència dels Senyors i Senyores: 
 
Batlessa Presidenta: 
Sra. Maria Antònia Mulet Vich 
Tinents de Batlessa: 
Sra. Margalida Puigserver Servera 
Sra. Margalida Garcias Simón 
Sra. Maria Antònia Reinés Femenia 
Sra. Margarita Fullana Arrom 
Regidors: 
Sr. Jaume Lliteras Ballester 
Sr. Llorenç Gil Mateu 
Sra. Catalina Pastor Ramis 
Sr. Toni Rigo Company 
Sr. Rafel Oliver Barros 
Sr. Jaime Oliver Fullana 
Sr. Alexandre Artigues Fernández 
Sra. Juana Maria Jaume Bibiloni 
 
Assistits per mi, la Cap de Secció de Secretaria, Sra. Maria Antònia Palou Rosselló, 
actuant com a Secretària accidental, i per l’Interventor de fons, Sr. Joan Obrador Esteva. 
 
Existeix el quòrum suficient per a la celebració de la Sessió i oberta aquesta per la Sra. 
Batlessa, es procedeix a l’estudi del següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1r.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de dia 5 de novembre de 2020. 
 
Llegida l’acta de la sessió de dia 5 de novembre de 2020, aquesta resulta aprovada 
per unanimitat. 
 
 
2n.- Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’any 2021. 
 
La Sra. Batlessa exposa que a la Comissió Informativa es va explicar tota la part del 
pressupost municipal per a l’any 2021, i demana si algú vol que es torni a explicar o si 
es passa directament a demanar dubtes o a fer suggereixes. 
 
El Sr. Rafel Oliver manifesta que no fa falta tornar-ho a explicar, que ja va quedar 
entès. Fa referència a l’augment de la partida de personal, a la disminució del capítol 6 
que anirà a compte del romanent, i a l’augment del capítol 4 per destinar-ho a ajudes 
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socials, educació i ajudes al comerç i empreses. En relació a aquestes darreres, 
incideix en que espera que els 40.000 euros prevists bastin, i sinó demana si es farà 
una modificació de crèdit per seguir ajudant. 
 
A més, comenta que no veu necessari l’augment de la partida dels Premis Castellitx en 
aquests moments, perquè pensen que ja està ben dotat, i també troba a faltar els 
pressuposts participatius dins del pressupost. 
 
Finalment diu que el Partit Popular, tot i que no faci falta el seu vot, només per el fet de 
les ajudes que conté donaran el seu vot favorable al pressupost, perquè ells miren per 
les persones del municipi i per tant votaran a favor. 
 
La Sra. Batlessa pren la paraula i dona les gràcies per el suport al pressupost del Partit 
Popular, igual que ha fet en tot el temps de la crisis sanitària. Manifesta que son uns 
pressuposts que el que volen és millorar la vida de les persones que viuen al municipi, 
i cedeix la paraula a la Sra. Margalida Puigserver per explicar el tema del pressupost 
participatiu. 
 
La Sra. Margalida Puigserver, com a portaveu de Més, deixa clar en primer lloc que el 
pressupost es basa en les necessitats dels veïns i el que pretén es ajudar-los. 
Comenta que desde Serveis Socials ha estat un any difícil, i la previsió es que els 
següents també siguin complicats. Respecte als Pressuposts Participatius, degut a la 
crisis del Covid-19, informa que es va aturar la seva tramitació, però que hi haurà una 
partida de 100.000 euros dels romanents que es destinarà a aquest fi. També comenta 
que l’augment del capítol 1 permetrà millorar les condicions del personal, i finalment 
agraeix també el vot favorable del Partit Popular i la gran tasca feta per l’Interventor 
d’elaboració del pressupost. 
 
Atès l’anterior, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament d’Algaida per a 
l’any 2021, el resum per capítols del qual és el següent: 
 

  INGRESSOS   

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORTS 
1 Imposts directes 1.916.133,84 € 
2 Imposts indirectes 240.048,13 € 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 704.046,21 € 
4 Transferències corrents 1.288.658,04 € 
5 Ingressos patrimonials 25.995,00 € 
6 Alienació d'inversions reals 0,00 € 
7 Transferències de capital 42.881,00 € 
8 Actius financers 0,00 € 
9 Passius financers 0,00 € 

TOTAL   4.217.762,22 € 
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  DESPESES   

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORTS 
1 Despeses de personal 1.935.585,47 € 
2 Despeses corrents en béns i serveis 2.012.256,48 € 
3 Despeses financeres 1.110,00€ 
4 Transferències corrents 191.750,00 € 
5 Fons de contingència 0,00 € 
6 Inversions reals 40.000,00 € 
7 Transferències de capital 0,00 € 
8 Actius financers 0,00 € 
9 Passius financers 37.060,27 € 

TOTAL   4.217.762,22 € 
 

SEGON. Aprovar inicialment la Plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a personal funcionari i laboral. 
 
TERCER. Exposar al públic el Pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de 
personal durant el termini de 15 dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
(BOIB), així com a la seu electrònica de l’Ajuntament 
[https://ajalgaida.sedelectronica.es], a efectes de presentació de reclamacions per 
possibles interessats. 
 
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en cas de que no es presentin 
reclamacions. 
 
QUINT. Remetre còpia tant a l’Administració de l’Estat com a l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
 
3r.- Ratificació de la nova Carta de Ciutats Educadores. 
 
La Sra. Batlessa exposa que, tal com es va explicar a la Comissió Informativa, es volia 
dur a Ple la ratificació de la nova Carta de Ciutats Educadores, que inclou una nova 
versió arrel dels canvis que hi ha hagut a nivell global, on s’inclouen nous reptes i 
necessitats socials. Per tant, es tracta d’una actualització de l’acordat en els seu 
moment. 
 
El Sr. Rafel Oliver manifesta que a ells es pareix bé. 
 
Atès l’anterior, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda la ratificació de la nova 
Carta de Ciutats Educadores. 
 
 
4t.- Proposta de canvi de denominació de la Biblioteca Municipal d’Algaida per 
Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila.  
 
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Margalida Garcias, qui explica que a la 
Comissió Informativa de Cultura es va presentar la proposta de canvi de nom de la 
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Biblioteca d’Algaida per tal d’homenejar al Sr. Gabriel Janer Manila. 
 
Gabriel Janer Manila (Algaida, 1940) és escriptor, investigador i pedagog. Compta amb 
una extensa producció literària i assagística. Al llarg de la seva carrera ha rebut 
nombrosos premis literaris. A més a més, des de sempre ha mantingut una estreta 
relació amb la vila d’Algaida, ja sigui com a jurat dels Premis Castellitx, com a 
pregoner de les Festes de Sant Honorat i Sant Antoni, com a conferenciant, etc. Per 
tots aquests mèrits, que podeu consultar amb detall a la documentació que adjuntam, 
consideram que Gabriel Janer Manila és mereixedor del reconeixement públic del 
poble d’Algaida representat per l’Ajuntament Plenari, i per la qual cosa es proposa que 
la Biblioteca Municipal passi a denominar-se “Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel 
Janer Manila”. 
 
El Sr. Rafel Oliver diu que no tenen res que aportar, i que a ells els va bé. 
 
Atès l’anterior, i amb motiu de fer un reconeixement públic i honorífic a l’escriptor, 
investigador i pedagog algaidí Sr. Gabriel Janer Manila, el Ple de l’Ajuntament per 
unanimitat acorda l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- Canviar la denominació de “Biblioteca Municipal d’Algaida” per “Biblioteca 
Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila”. 
 
 
5è.- Moció presentada per la Comissió d’Igualtat d’Algaida, Pina i Randa per 
declarar Algaida Municipi Lliure de Tracta de dones, nins i nines destinades a la 
prostitució. 
 
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la regidora d’Igualtat, la Sra. Margalida 
Puigserver, qui la proposta d’acord que es planteja al Ple: 
 
“1. Adherir-se a la xarxa de municipis i ciutats lliures de tràfic de dones, nins i nines 
destinats a la prostitució. 
 
2. Dissenyar una campanya periòdica per a sensibilitzar i convèncer a la població que 
la prostitució és igual a la violència de gènere i explotació sexual de les dones, 
visibilitzant al denominat eufemísticament “client”, sempre en l'anonimat i justificat 
socialment, cercant deslegitimar social i públicament als prostituïdors, protagonistes, 
actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere. 
 
3. Incloure el Compromís que es manifesta amb aquesta declaració, en els principis i 
línies d’intervenció social que es contemplen al municipi d’Algaida, transversalment, 
des de la Comissió d’Igualtat i en el desenvolupament dels objectius com a municipi 
Educador.” 
 
El Sr. Rafel Oliver comenta que, atès que el Ple es retransmet per Youtube, vol que 
quedi constància que aquests són e.ls acords i que no s’entenen sense l’exposició de 
motius de la moció. Manifesta que el Partit Popular dona suport a la moció perquè 
també formen part de la Comissió d’Igualtat d’Algaida, Pina i Randa, i espera que no 
tornin a passar fets com el que va ocórrer amb els menors tutelats del Consell Insular 
de Mallorca la passada legislatura. 
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La Sra. Batlessa pren la paraula per donar l’enhorabona a la Comissió d’Igualtat 
d’Algaida, Pina i Randa que es va crear i per fer passes com aquesta, ja que amb 
coses son amb les que es veu el profit que es treu. 
 
La Sra. Margalida Puigserver, per al·lusions, respon que la moció està presentada 
també com a part implicada en els fets que el Sr. Rafel Oliver ha fet referència. 
Manifesta que no té cap problema en ser part d’una comissió d’investigació dels fets 
ocorreguts, i que des del moment en que ella va tenir una petita sospita va actuar. Per 
això, comenta que està orgullosa de presentar aquesta moció, i de que segueixin 
endavant propostes com aquesta. 
 
El Sr. Rafel Oliver comenta que les al·lusions eren als membres del Parlament que no 
van permetre que la comissió d’investigació seguis endavant, no als fets exactes 
ocorreguts ni a ningú del Ple municipal. 
 
Atès l’anterior, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda l’adopció dels acords 
anteriors.  
 
6è.- Moció presentada pels grups municipals PSOE i MÉS en suport al poble 
saharauí davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat. 
 
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la regidora de Cooperació, la Sra. Margalida 
Puigserver, qui explica que la moció presentada es de suport al poble saharauí i ve 
arrel de les noticies aparegudes el mes de novembre, i a l’enfrontament entre el poble 
sahrauí i el Marroc.  
 
Tot seguit, la Sra. Margalida Puigserver, llegeix els acords de la moció:  
 
“1. Exigim al govern de l'Estat a fer-se càrrec de les seves obligacions respecte a uns 
ciutadans antigament espanyols i defensi els acords internacionals i els drets humans 
del poble sahrauí. Que exigeixi, de la mateixa manera, als organismes internacionals 
el compliment per part del Regne del Marroc dels acords internacionals i l'alliberament 
dels activistes sahrauís que romanen a les presons marroquines. 
 
2. Demanam al govern espanyol que exigeixi als organismes internacionals com l'ONU 
i la Unió Europea el compliment dels acords i l'activació del necessari referèndum 
d'autodeterminació del Sàhara Occidental. Aquest referèndum s'haurà de celebrar amb 
la tutela efectiva de les Nacions Unides, amb totes les garanties democràtiques, i, a 
través d'una pregunta clara, haurà de preveure la possibilitat de la independència per 
al poble sahrauí. 
 
3. Que, davant l'agreujament de la situació i l'escalada de la tensió a la zona fronterera 
del Guerguerat, el govern espanyol i la Unió Europea prenguin les accions polítiques i 
diplomàtiques necessàries i per exigir al Regne del Marroc el respecte als drets 
humans i democràtics del poble sahrauí i se cerqui l'única una solució possible, la 
solució política i pacífica definitiva per al compliment de les resolucions de l'ONU amb 
relació a l'autodeterminació del poble Sahrauí. 
 
4. Demanam al govern espanyol que exigeixi a l'ONU nomenar a un Enviat Personal 
per al Sàhara Occidental —vacant des de fa més d'un any—, i a la Missió de les 
Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) renovar el seu 
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mandat amb competències en matèria de Drets humans i una clara vocació de 
protecció i promoció dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la 
població sahrauí. 
 
5. Condemnam les accions de violació de l'alto el foc de 1991, a la zona fronterera del 
Guerguerat i instem al Govern de l'Estat a fer el mateix, exigint la retirada immediata 
de les forces militars presents i el cessament de les accions bèl·liques facilitant les 
condicions necessàries perquè es reprenguin les negociacions entre representants 
marroquins i sahrauís per poder arribar la solució pacífica i definitiva del conflicte i al 
compliment de totes les resolucions de l'ONU respecte als drets del poble Sahrauí.” 
 
El Sr. Rafel Oliver manifesta que des del Partit Popular estan en contra dels actes 
violents sempre injustificats, i demanen el cessament immediat de les hostilitats, criden 
a la contenció i al diàleg com a mètode per resoldre conflictes i les diferències, donant 
suport a les Nacions Unides per el referèndum del Sàhara occidental i respecten les 
fronteres internacionals i la integritat territorial. Així mateix, es solidaritzen molt 
especialment amb les moltes famílies espanyoles que tenen vinculació amb el poble 
sahrauí. Per to això, votaran a favor d’aquesta moció. 
 
Atès l’anterior, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda l’adopció dels acords 
anteriors. 
 
 
7è.- Assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 26 de 
novembre de 2020 
 
Per part de la Sra. Batlessa es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local a la sessió de 26 de novembre de 2020. 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
8è.- Assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple 
extraordinari 
 
Per part de la Sra. Batlessa es dóna compte al Ple de les resolucions adoptades des 
de la darrera sessió ordinària. 
 
El Sr. Rafel Oliver demana per la següent resolució: 
 
- Decret de Batlia núm. 445, d’aprovació de nòmina del mes de novembre de 2020. 

En concret, demana pel tema de les hores extres de la policia local, i comenta que 
tot i que aquesta vegada hi ha l’informe favorable de l’interventor, segueix sense 
entendre la quantitat d’hores extra que fan cada mes, afegint que esperen que es 
pugui trobar una solució, com per exemple contractar més personal interí, per tal 
de que el personal actual no hagi de fer tantes hores extres. 

 
La Sra. Batlessa li contesta que avui mateix ha tingut una reunió amb la Comissió de 
Coordinació de Policies de les Illes Balears, i comenta s’està fent feina amb la 
Conselleria i la FELIB per trobar una solució a mig i a llarg termini, que passi per 
modificar la Llei de les policies locals de les Illes Balears en diferents punts, per tal de 
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donar solucions a la problemàtica actual de la manca de policies. Comenta que a la 
reunió hi estaven presents els sindicats, i han deixat clara la seva postura de que no 
volen interins, i que la idea de la Conselleria ara per ara es fer un borsí únic a cada illa.  
 
La Sra. Batlessa torna a incidir en que el problema de la manca de policia local es un 
problema que tenen tots els ajuntaments, i ara per ara es una incongruència del 
sistema i s’ha d’estar a la realitat del municipi. A Algaida cada dia hi ha més 
necessitats de la gent, i problemes com violències de gènere, temes de menors, etc. 
que impliquen que s’hagin de destinar moltes hores en aquests procediments, i per 
això els policies fan hores extres. 
 
A més, explica que amb el sistema actual, i en relació al procés selectiu de policia local 
que s’està duent a terme en aquests moments, et trobes que et pot aprovar una 
persona que no tingui el curs de policia local, i fins que no hagi acabat el curs, la 
persona aprovada no pot incorporar-se a la feina, però l’Ajuntament des de que fa el 
curs li ha de pagar la nòmina. Recalca que es tracta d’un problema greu, i entén que 
intervenció i secretaria facin els seus informes en contra, però o els policies fan hores 
extra o no es pot prestar el servei que donen actualment. Manifesta que ara per ara, 
les hores extra són l’única manera que tenen de que surti la feina. També recorda que 
anys enrere només hi havia a la plantilla de l’Ajuntament 3 policies locals, i que ella 
estaria encantada si li trobessin una solució alternativa a les hores extra, però que la 
feina ha de sortir.  
 
Finalment torna a apuntar que mentre no s’arregli aquest tema de la manca de policies 
des de la Conselleria, i mentre no s’igualin els sous dels policies als diferents municipis 
o no es faci una policia mancomunada, això té molt mala ferida, i que l’única solució 
actual es seguir fent hores extra perquè surti la feina i poder atendre a les necessitats 
del ciutadans, ja que aquesta es la realitat dels municipis. 
 
El Sr. Rafel Oliver manifesta que ell no sap si els altres batles o batlesses firmen hores 
extres amb informes desfavorables d’intervenció i secretaria, però que es pot informar, 
i que troba que quan hi ha una emergència està justificat que es facin les hores extra 
que facin falta, però amb el que no està d’acord es que es facin hores extra per fer 
controls de velocitat, ja que considera que si no es poden fer aquests controls dins la 
jornada ja es faran quan hi hagi més personal, al no tractar-se d’una cosa urgent. 
Comenta que es molt difícil que es facin 30 o 40 hores mensuals per emergències, i 
que el que esta passant es que es passen com a hores extra feines que s’haurien de 
fer dins la jornada ordinària. 
 
La Sra. Batlessa contesta que efectivament que es fan hores extra perquè no els basta 
el temps per fer totes les seves feines dins la jornada ordinària, i que potser estaria bé 
fer una reunió amb la policia local i que els contessin com es el dia a dia de la seva 
feia. Respon que ella no sap si els altres batles i batlesses firmen les hores extra amb 
informes favorables o en contra de els seus interventors o secretaris, però que també 
ho pot consultar, atès que es un tema recurrent i que cada mes surt al plenari. 
Finalment, incideix en que la seva responsabilitat com a batlessa es garantir la 
seguretat al municipi, i que això es el que ella vol assegurar. 
 
El Sr. Rafel Oliver indica que ells amb el que no estan d’acord i el que no entenen es 
que en un mes es passin com a hores extres 10 hores de planificació setmanal, però 
que en cap moment qüestionen les hores extres derivades d’emergències. 
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La Sra. Batlessa respon que el Cap de la Policia Local, per exemple, està amb el 
telèfon disponible les 24 hores del dia, i que amb aquestes hores extres es pot donar 
molt de servei al ciutadans. Torna a incidir en que la culpa de que s’hagin de fer 
aquestes hores extres es del sistema, i que pensa que a curt termini hi ha molt mala 
solució. 
 
El Sr. Rafel Oliver torna a incidir en que ell l’únic que qüestiona i discuteix es que es 
posin com a hores extres feines que s’haurien de fer dins el dia a dia. 
 
La Sra. Batlessa respon que passat festes convocarà una reunió per tractar el tema. 
 
No hi ha més preguntes. 
 
 
9è.- Informació Municipal 
 
Per part de la Sra. Batlessa es dóna compte dels següents assumptes: 
 

1. Concessió de subvencions nominatives de l’any 2020 a les associacions del 
municipi:  Ja s’han signat els convenis amb les associacions. Aquest any s’han 
concedit subvencions a 14 associacions del municipi, amb un cost total de 
33.016,25 €.  
 

2. SOIB Reactiva 2020: Dins la convocatòria que es va fer el mes de setembre de 
les subvencions Reactiva 2020 de la Conselleria de Treball del Govern de les 
Illes Balears, des de l’Ajuntament d’Algaida vàrem presentar un projecte per 
poder accedir a les 3 línies que es van convocar: 

 
 Línia 1: joves menors de 30 anys desocupats 

 Línia 2: desocupats de més de 30 anys, aturats de llarga durada  

 Línia 3: resta de desocupats de més de 30 anys que no compleixen 
el requisit d’aturats de llarga durada (dirigit sobretot als afectats per 
la pèrdua de feina per la pandèmia). 

En aquesta nova convocatòria, i per tal que les entitats locals poguéssim  
adaptar millor l'execució dels projectes a les seves disponibilitats de recursos i 
espais, i per poder donar cobertura a un major nombre de persones 
desocupades, es  va preveure que el projecte es pogués desenvolupar en un o 
dos torns de contractacions de 4 mesos cadascun. 

Aquest mes ens han notificat la resolució de la concessió de la subvenció per 
import de 160.603,88 €, i en dos torns de 4 mesos, 19 persones podran fer 
feina al nostre municipi. Els perfils són brigada municipal, neteja, auxiliar 
administratiu i ordenances, repartits entre les 3 línies. El primer torn ha de 
començar abans de dia 31 de desembre, i el segon abans del maig.  

També vull aprofitar per agrair la gran feina feta per la AODL, Elvira Salom, 
perquè sense la seva feina no hagués estat possible duu endavant el projecte 
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amb la seva totalitat i no hagués estat possible poder fer que 19 persones del 
nostre municipi puguin durant 4 mesos tenir una feina. 

3. Incorporació Tresorera: Com sabeu fa uns mesos vàrem treure la convocatòria 
per cobrir amb caràcter d’interinitat la plaça de Tresorer/a de l’Ajuntament 
d’Algaida, arrel de la jubilació del Tresorer el passat mes de juny. Una vegada 
finalitzat el procés, el proper dia 8 de gener començarà a fer feina una nova 
tresorera. 

4. Servei de vehicle compartit: A l’Ajuntament d’Algaida, juntament amb el de 
Muro i Santa Margalida, ens van oferir des de Proa Automoción la oportunitat 
de firmar un conveni per la posada en marxa del programa VIVE, carsharing 
100 % elèctric de Hyundai, i així ser els primers municipis de la nostra illa que 
posen en marxa aquest servei de vehicle elèctric compartit. D’aquesta manera, 
durant els 3 primer mesos totes les persones empadronades al nostre municipi 
podran fer us del vehicle de manera gratuïta. El vehicle es pot reservar 
mitjançant l’APP “Vive Hyundai”, i esperem que aquesta iniciativa tingui èxit 
perquè creiem que es una manera d’oferir una alternativa al transport 
sostenible per els veïnats, de la mateixa manera que desitjam que aquesta 
iniciativa es posi en marxa a altres municipis de l’illa. 

5. Incidència COVID a Algaida i mesures adoptades pel Govern: També informar-
vos que arrel de les darreres noticies aquestes darreres setmanes ha 
augmentat la incidència acumulada (IA) d’infectats de Covid-19 en general de 
la nostra illa, i que en els diferents municipis on la incidència acumulada es 
molt alta es faran cribatges massius. Si tenim en compte que en aquets 
moments hi ha municipis com Sa Pobla, que tenen una IA de dia 2 a dia 8 de 
desembre de 417,5 casos per cada 100.000 habitants, o Llucmajor de 84, 
Porreres de 145, cal destacar que a Algaida tenim una IA de 53,2 casos per 
cada 100.000 habitants, i que a 14 dies la IA es de 88,6 casos per cada 
100.000 habitants, de manera que comparat amb les cifes d’altres municipis 
que van des de els 1000 als 200-300 podem dir que malgrat la situació no es 
gens bona si que a Algaida ara per ara està més o menys controlat, però això 
no vol dir que ens puguem relaxar, ja que la única manera de frenar els 
contagis es seguir amb les mesures de seguretat. 

6. Accions de promoció econòmica: 

o L’Ajuntament d’Algaida ha estat escollit com a municipi estratègic de suport 
a les empreses i autònoms: Es tracta d’una mesura inclosa al pla de 
reactivació social i econòmica «Mallorca Reacciona» del Consell de 
Mallorca. Algaida és un dels 4 municipis de tot Mallorca (els altres son 
Andratx, Esporles i Capdepera) on es donarà suport municipal a través 
d’una agent del Consell que es desplaçarà a l’Ajuntament, a on disposarà 
d’un espai des d’on ajudarà autònoms i empreses a accedir a les diferents 
ajudes insulars, autonòmiques o estatals per la Covid, informar de protocols 
de seguretat, i tramitacions diverses, entre altre, qüestions, tant del municipi 
com de fora. 
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o S’estan tramitant les ajudes del Consell Insular de Mallorca per la compra 
i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir es 
contagis per la Covid-19, publicades al BOIB núm. 210, de 17 de desembre 
de 2020). Els bars i restaurants de les Illes Balears estan obligats a 
instal·lar sistemes de ventilació i purificació d’aire específics en els locals, 
per tal de reduir contagis derivats de la COVID. Com a requisits, destacar 
que la instal·lació haurà d’estar feta entre el 30 de juliol de 2020 i l’1 de 
setembre de 2021, i que l’import de l’ajut serà del 100% de la inversió feta, 
sempre que el mínim de la inversió sigui de 450 € per centre, amb un 
màxim de 800 € per centre de treball. 

o Ajudes directes restauració (BOIB núm. 211, de 19 de desembre de 2020). 
Aquests ajuts estan destinats a bars, cafeteries, restaurants, xocolateries i 
gelateries amb menys de 20 treballadors. Es tracta d’ajuts directes de 1.500 
€ per aquets establiments si aquests han tingut obert el mes de desembre. 
El crèdit previst per aquesta convocatòria és de cinc milions d’euros 
(5.000.000 €) amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme. 
Es pot demanar l’ajut des de diumenge 20 de desembre fins dia 28 de 
febrer, tot i que es recomana fer-ho quan abans millor ja que es tracta d’una 
partida pressupostària limitada a 5 milions d’euros. 

 
7. Recollida d’aliments d’Algaida Jove: Amb motiu de les festes de Nadal, i 

enguany més que mai degut a la crisi econòmica i social que vivim, l’associació 
Algaida Jove ha realitzat una campanya de recollida d’aliments per a les 
famílies necessitades del nostre municipi. La campanya ha estat un èxit total, i 
s’han recollit uns 1300 kg d’aliments (casi el triple de la campanya que varen 
fer el mes de maig, on es van recollir uns 500 kg). Per tant, volem donar les 
gràcies a totes les persones del nostre municipi que han aportat a la recollida 
d’aliments, perquè demostra com deim sempre que Algaida es un poble 
solidari, i també fer un agraïment molt gran a la iniciativa d’Algaida Jove (que 
recordem que l’any 2019 amb motiu de les festes de Sant Jaume ja va fer una 
altra campanya de recollida d’aliments), i de tots els que hi formen part, i a 
Algaida Solidari per la col·laboració que també ha fet. Esperam que dins la 
dificultat de les circumstàncies actuals amb aquesta recollida les famílies 
puguin passar uns millors dies de festes de Nadal. També informar que  des de 
la regidoria de serveis socials es va fer una donació d’una caixa de mascaretes 
a les famílies necessitades del municipi.  

8. Diada de Mallorca, premis Jaume II i Medalles d’or i gratitud: Ahir es va 
celebrar al Teatre Principal l’acte institucional de la diada de Mallorca, amb 
l’entrega dels Premis Jaume II i les medalles d’or i gratitud. Aquest any des de 
el Consell de Mallorca es va concedir un dels premis Jaume II a totes les 
agrupacions de Protecció Civil de Mallorca per les tasques, la dedicació i 
l’esforç duit a terme els darrers mesos amb motiu de la pandèmia i sobretot 
durant l’estat d’alarma. Varen recollir el premi, en nom de totes les agrupacions 
de Mallorca, la cap de Protecció Civil d’Algaida i el cap de Protecció Civil de 
Lloseta. Per tant, donar l’enhorabona a totes les agrupacions de Mallorca i 
especialment a la d’Algaida per la seva feina durant tot l’any, i aquest any més 
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que mai, agraïment que també els hi ha arribat per part del Director General 
d’Emergències i Interior. 

9. Informació sobre el proper Ple i el pregó de Sant Honorat: Informar que el 
proper ple serà dia 14 de gener, i que les comissions informatives seran dia 7 
de gener, tot per videoconferència, si la situació no millora. 

Respecte al pregó de Sant Honorat, aquest serà dia 9 de gener a la Sala 
Polivalent, i la missa es celebrarà dia 16 a les 11:00 h. 

Abans de passar als precs i preguntes, la Sra. Batlessa aprofita per donar els molts 
d’anys i salut per aquestes festes i per al nou any i fer un agraïment molt especial a 
totes les persones, entitats i associacions que durant aquests mesos han fet feina per 
ajudar amb la situació que vivim, una abraçada a tots els nostres veïnats i veïnades i a 
les seves famílies que durant aquest any han patit la malaltia i molt especialment als 
familiars i amics del que no l’han poguda superar, així com a la resta de veïnats que 
han patit problemes de salut en una situació gens fàcil. També dona les gràcies a tots 
els regidors i regidores que formen part d’aquest Ajuntament per la feina feta, ja sigui 
des de l’equip de govern com des de l’oposició i també a tot el personal de 
l’Ajuntament per la feina feta durant tots aquests mesos. Moltes gràcies a tots i a totes 
i molts d’anys i molta salut i que l’any que ve sigui molt millor. 
 
 
10è.- Precs i Preguntes 
 
El Sr. Rafel Oliver demana per les següents qüestions: 
 

1. Comenta que en relació a la nova ronda de la circumval·lació s’han adonat que 
a alguns portells han aparegut línies discontinues i a altres no. La Sra. Batlessa 
li respon que els va arribar un avís del fets, i que aquestes despintades no es 
van fer des de carreteres. Explica que ja ho van arreglar, tot i que consultarà si 
ha tornat a passar. Afegeix que no saben qui va despintar la línia continua, i 
que des de el Consell de Mallorca tenen clar que hi ha d’haver línia continua a 
tota la ronda de circumval·lació per evitar accidents, i que tots els portells son 
iguals. 
 

2. En relació al carrer de Sa Tanqueta, manifesta que s’han pintat retxes blanques 
com si s’hagués d’asfaltar només a trossos, i que això no tenia cap sentit. La 
Sra. Batlessa li contesta que carreteres ho asfaltarà tot, no només trossos, des 
de s’Arraval fins a les Escoles, ja que es la part més castigada. De totes 
formes, diu que cridarà a carreteres i ho demanarà, ja que no te sentit un asfalt 
parcial d’aquest carrer. 

 
3. Demana si en relació als okupes que hi ha a Bonisa es pot fer res des de 

l’Ajuntament. La Sra. Batlessa li respon que aquest cas el duu la Guàrdia Civil, i 
que per part de l’Ajuntament es va fer un seguiment per saber si hi havia 
menors, però que no es trobaren. Respecte a la resta d’ocupacions que hi ha a 
Algaida, comenta que el mes d’abril va sortir una llei que obliga a empadronar a 
les persones, i que des de l’Ajuntament el primer que es fa es sol·licitar el 
permís del propietari. Comenta que per l’administració no es gens fàcil, ja que 
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si demanen per empadronar-se a propietats de bancs o fons voltors es més 
complicat contactar amb el propietari, i si no surt se l’ha d’acabar empadronant. 
 
El Sr. Rafel Oliver manifesta que la Guàrdia Civil els va dir que fins que el banc, 
que es el propietari de Bonisa, no vagi a posar la denúncia al jutjat ells no 
poden fer res, i demana si l’Ajuntament, si encara no ho ha fet, posarà en 
coneixement del banc propietari de Bonisa aquets fets, més que res per ajudar 
als veïnats afectats.  
 

4. Demana si des de l’Ajuntament es donen ajudes als okupes del municipi. La 
Sra. Batlessa li respon que si aquestes persones van als Serveis Socials i 
tenen els requisits necessaris, els Serveis Socials els concedeixen les ajudes 
que pertoquin, ja que estan empadronats al municipi.  
 
El Sr. Rafel Oliver intervé per dir que el cas de Bonisa pot convertir-se en un 
problema molt gran per Algaida, perquè hi pot haver més d’una família 
d’okupas. La Sra. Batlessa li contesta que està d’acord. 
 

5. Demana que inclourà la reforma que s’ha de fer al carrer Cavallers. La Sra. 
Batlessa li contesta que les obres contemplades estaran subvencionades pel 
Pla d’Obres i Serveis del 2020-2021 del Consell Insular de Mallorca, i que es 
faran unes actuacions d’asfalt i d’eixamplament de voravies, per després poder 
executar les accions del Pla de Mobilitat. 
 

6. Finalment demana si hi ha noticies de la Conselleria respecte a les obres que 
s’han de fer en el nou edifici de Ses Escoles. La Sra. Batlessa li contesta que 
aquest any farien la reforma dels vestidors i l’aprovació del projecte de reforma 
i ampliació de l’escoleta infantil, per poder començar l’any que ve. La regidora 
d’educació, la Sra. Maria Antònia Reinés, intervé per dir que efectivament és 
així. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Senyora Batlessa aixeca la sessió, desitjant 
molts d’anys i bones festes a tots, essent les 20:25 hores. 
 
De tot això n’estenc la present acta que, com a Secretària accidental, CERTIFIC. 


