
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
SENCELLES, CELEBRADA EN DATA 9 DE SETEMBRE DE 2016 
 
Lloc de la reunió:   Sencelles, Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
Data:    9 de setembre de 2016 
Hora de començament: 20:30 hores   
Hora d’acabament: 21:45 hores 
President:   Joan Carles Verd Cirer 
Presents:   Bartomeu Morro Oliver 
    Miquel Fiol Julià 
    Pedro Llabrés Fontirroig 
    Maria del Rosario Roca Garcia 
    Mercè Muntaner Mas 
    Maria del Carme Reynés Llabrés 
                                           Joan Miquel Chacón Nicolau 
    Catalina Maria Salom Niell 
    Bernardino Colmillo Serra 
    Antònia Vallès Ramis 
Caràcter de la sessió:  Ordinària 
Secretària Acctal.:            Francisca Campaner Fiol 
 
 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Sotmesa a la consideració dels regidors l'acta de la sessió anterior, és aprovada 
per unanimitat.  
 
2.- PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA 
SRA. ANTÒNIA VALLÈS RAMIS.  
 
El Sr. Batle dóna la paraula a la Sra. Vallès que inicia la seva intervenció dient 
que la decisió que pren és per temes personals, per incompatibilitat amb la seva 
feina. Creu que ha arribat el moment de deixar pas al pròxim. Dóna les gràcies 
als companys, als veïnats de Sencelles que li han donat la seva confiança. Han 
estat nou anys: una etapa enriquidora pel contacte mantingut amb els veïnats de 
Sencelles, els companys, totes les persones que durant aquest temps han passat 
per l'Ajuntament.  Creu que les diferències s'han pogut exposar, sense que 
impedissin llavors prendre un cafè. Diu que sempre ha volgut i cercat el bé per als 
veïns, encara que també s'ha pogut equivocar. Demana perdó per si en qualque 
ocasió ha ofès qualcú. I acaba el seu parlament posant-se novament a disposició 
dels sencellers.  
 



La Sra. Salom intervé dient que els membres del Partit Popular volen agrair la 
feina feta fins ara per la Sra. Vallès i que sense dubte continuarà fent. Destaca 
l'honestedat de donar la passa de la seva renúncia ja que no pot complir amb el 
compromís adquirit, especialment perquè no va anar bé canviar el dia del plenari 
ordinari. Expressa que vol continuar la seva línia, mirant sempre cap el bé dels 
sencellers.  
 
El Sr. Chacón inicia el seu parlament dient que a nivell personal li desitja sort i 
encerts en aquesta nova etapa. No ha faltat mai l'entesa, el diàleg i la simpatia, i 
tot això l'ha sorprès. Ara bé, com a Regidor de MÉS, li ha molestat que, exercint 
el càrrec de diputada, la Sra. Vallès només fés 3 preguntes. També, la seva 
actuació en el tema del pagament dels enderrocs de Ruberts. Considera que 
tenia dues opcions, ser hipòcrita i no dir res, o actuar en democràcia i dir el que 
pensa.  
 
La Sra. Vallès diu que ja ha dit que segur que no sempre ho ha fet bé per a 
tothom. 
 
La Sra. Reynés, al seu torn, diu que les trobades amb la Sra. Vallès sempre han 
estat plenes de cordialitat. Que li desitja molta sort i que està contenta d'haver 
compartit amb ella estones, per a ella, d'aprenentatge.  
 
El Sr. Morro comença la seva intervenció dient que haurà estat una senyora fins 
el darrer dia. Que ambdós són conscients que si pensassin igual seurien a la 
mateixa banda, però que, així i tot, li ha de reconèixer el senyoriu per encaixar les 
crítiques. Que sempre sap trobar punts d'entesa, punts de consens. Que mai li ha 
sentit cap paraula ofensiva cap a ningú. Recorda que va entrar com una jove amb 
ganes de fer feina, i surt com una senyora. Diu que li enveja la seva manera de 
fer i actuar. Li desitja tota la sort que es mereix, que és molta. Que no va poder 
governar, però que sempre va actuar amb responsabilitat i col.laboració.  
 
El Sr. Batle diu que, sense ser hipòcrita, li dóna les gràcies. Recorda el gran mèrit 
que té la tasca de regidor: exposat a crítiques, amb voluntat de servir el poble. 
Destaca el talant respectuós i tolerant de la Sra. Vallès, que fa que compartir amb 
ell no sigui gens dificultós. El seu partit no va trobar un ajuntament fàcil, però ella 
tampoc ho va tenir fàcil. Li desitja un bon camí per la vida.  
 
Després de posar a disposició dels regidors els decrets i les juntes de govern 
local, i no havent cap moció d'urgència es dóna pas al punt de  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Salom torna a demanar que surti el correu electrònic del PP a la plana 
web municipal.  
 
També demana per les gestions realitzades sobre les millores en temes de 
telecomunicacions. La Sra. Reynés diu que ja s'han mantingut reunions de caire 
inicial, per exemple, amb Som Energia. Quedaren emplaçats per a properes 
reunions.  
 



La Sra. Salom s'interessa també per si s'han tengut queixes de l'escola d'estiu. La 
Sra. Roca respon que per escrit, no. Però que a partir de cert comentaris, ha fet 
reunions amb els pares, directors, escoleta...  La Sra. Salom diu que sap que de 
l'escoleta estan molt contents amb les actuacions de la Sra. Roca com a regidora.  
 
Demana pel cost que ha tengut pintar el poble. Se li respon que devers 10.000 
euros. Encara no s'ha rebut la factura. S'espera que sigui menor de 18.000 €.  
 
També s'interessa per l'existència d'uralita al punt verd de Sencelles. la Sra. Roca 
diu que ja no hi és. Adalmo la va venir a recollir.  
 
Demana per la periodicitat de la neteja al nucli de Ruberts. Considera que deixa 
molt que desitjar. Comenta que els veïns es queixen. I no sols els de Ruberts, 
també els de Biniali. Hi ha una manca de neteja general.  
 
El Sr. Llabrés li respon que a Ruberts la Brigada hi va els dilluns i els divendres. 
Moltes vegades, l'estat d'un lloc es deu a actuacions incíviques de gent, i a la 
pressió dels turistes de l'agroturisme. Així i tot, dóna la raó a la Sra. Salom per les 
senyals de trànsit oblidades.  
 
El Sr. Batle comenta també que s'ha de pensar en els recursos existents. Que 
estan pensant si comprar una agranadora elèctrica, amb una subvenció 
convocada. Però indubtablement, el que es necessita és més civisme. Amb els 
anys, Ruberts ha millorat considerablement i sap que els veïnats estan contents, 
del Consistori i de la seva delegada.  
 
El Sr. Colmilllo demana a qui li toca buidar el toilet-can de Biniali. El Sr. Batle diu 
que a la Brigada. El Sr. Colmillo diu que fa més d'un mes que no se buida. El Sr. 
Fiol diu que està espenyat, i el Sr. Batle diu que el canviaran.  
 
El Sr. Chacón diu que li agrada quan els regidors actuen amb sinceritat, sense 
discursos pomposos ni hipocresies.  
 
Seguidament, demana pels comptes de les Festes, tant de Biniali, com de 
Sencelles. El Sr. Morro diu que els hi faran arribar, però que encara s'estan 
rebent factures.  
 
El Sr. Chacón s'interessa també per la problemàtica dels coloms al c/ Bons Aires i 
al c/ Molins. El Sr. Batle comenta que hi ha diversos mètodes d'actuació. El 
problema greu és amb els coloms que dormen defora. Els veïnats que tenen 
problemes han accedit a les gàbies, però els coloms són difícils d'agafar. Amb 
autorització prèvia, es poden intentar actuacions amb aire comprimit. Però és un 
tema complicat: no poden fer una "caçada" dins el poble, sense autorització. 
S'han fet intervencions al c/ Antoni Maura i a Biniali.  
 
I no havent més temes per tractar, el Sr. Batle aixeca la Sessió, de la qual, jo, 
com a Secretaria-Interventora Acctal., en dono fe. 
LA SECRETÀRIA ACCTAL,                                   EL BATLE, 
Francisca Campaner Fiol    Joan Carles Verd Cirer 


