
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE 
SENCELLES, CELEBRADA DIA 12 DE MARÇ DE 2021 

 
 

 
Lloc de la reunió:   Sencelles, Sala d’Actes de l’Ajuntament  
Data:    12 DE MARÇ DE 2021 
Hora de començament: 17:20 hores 
Hora d’acabament:  19:45 hores 
President:   Joan Carles Verd Cirer 
    Pedro Llabrés Fontirroig 
    Rosa Roca García 

Joana Isabel Oliver Ramis 
Bartomeu Morro Oliver 
Antoni Ferragut Mayrata 
Joan Miquel Chacón Nicolau 
Joan Rigo Feijóo 
Jaume Alorda Alomar 
Catalina Salom Niell 
Miquel Fiol Julià 

Caràcter de la sessió: Ordinària  
Convocatòria:  Primera 
Secretària :   Francisca Maimó Molina 
 

 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLEANÀRIA ANTERIOR 
El Sr. Ferragut, comenta que no té record de que l’acta de la sessió de data 
20.01.2021 és votés. 
 
El Sr. Chacón, indica que no recorda si es va votar o no. 
 
El Sr. Alorda, comenta que tampoc recorda que es votés. 
 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió de data 20.01.2021, es aprovada per tots 
menys 4 abstencions (Catalina Salom Niell, Jaume Alorda Alomar, Antoni 
Ferragut Mayrata i Joan Miquel Chacón Nicolau). 
 
 
2.- CREAR PLAÇA OFICIAL POLICIA. 
El Sr. Batle, explica el punt. 
 



 
 
El Sr. Ferragut comenta que votaran a favor i pregunta: 
Quan s’aprovarà la RLT que fa tant de temps que es demana? Sabem qui 
substituirà al Representant Sindical Bartomeu Picó Buades? 
 
El Sr. Chacón comenta que estan a favor de la iniciativa perquè la seguretat 
ciutadana és una prioritat i quedar-se sense policies no es una opció. 
 
El Sr. Batle indica que respecte la RLT ja s’ha encomanat la tasca a una empresa 
externa i respecte la Representació Sindical es suposa que s’hauran de convocar 
noves eleccions sindicals. Mentrestant està el Representant del Personal 
Laboral. De fet, aquest equip de Govern es el primer que va convocar eleccions 
sindicals. 
 
El Sr. Batle considera que la creació d’una plaça a la plantilla no és necessari 
negociar-ho amb els sindicats. 
 
Sotmès a votació, es aprovat per unanimitat. 
 



3.- APROVACIÓ D’INICI D’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS PUNTUALS 
NNSS 
 
El Sr. Batle explica aquest punt. 

 



 
El Sr. Ferragut pregunta que perquè no s’ha fet un conveni amb el CIM per 
redactar les modificacions. També pregunta el cost que tindrà. Quines seran les 
empreses i si es farà un concurs per adjudicar el servei? 
 
El Sr. Ferragut indica que votaran en contra perquè consideren que es més 
oportú redactar unes noves NNSS. 
 
El Sr. Chacón comenta que fa molts anys que esperen aquesta situació. Això 
permetrà major ordre urbanístic i al mateix temps més seguretat jurídica. 
 
El Sr. Batle respon que respecte als comentaris del Sr. Ferragut, sí és pretén 
respectar la Llei de Contractes. 
 
S’han demanat diversos pressupostos i es tramitarà com a contracte menor tal 
com ho permet la Llei de Contractes. 
 
No s’ha comenat la seva redacció al CIM per poder ser més ràpids atès que el 
CIM prioritza els Ajuntaments més petits. 
 
Començar NNSS noves suposaria allargar aquestes modificacions. Es el que 
han recomanat els serveis tècnics i la urgència de tramitar aquestes 
modificacions. 
 
Segons el Sr. Batle, tramitar modificacions puntuals de NNSS son procediments 
reconeguts per la llei i les modificacions puntuals únicament tenen com objectiu 
el benefici del poble. 
 
Tampoc sabem quina empresa guanyarà. 
 
El Sr. Ferragut indica que en tot cas no votarà en contra del que es fa sinó de la 
forma que es fa. Sempre es tramita una excepcionalitat. Se suposa que el cost 
serà menor a 15.000 € i suposaque haurà partida pressupostària però aprofita 
per preguntar si hi ha partida pressupostària. 
 
El Sr. Chacón pregunta en el cas de indemnitzacions: Qui és farà càrrec, el CIM 
o l’Ajuntament, en el cas de la Ronda? Quantes tones podrà assumir la Ronda? 
 
El Sr. Chacón també demana que el PP s’hauria de fer autocrítica per què si hi 
ha tanta gent a fora vila, no serà perquè varen permetre construir mils de casetes 
d’eines? I Què va passar amb els adossats de Ruberts? 
 
El Sr. Chacón indica que el PP ha fet sempre urbanisme a la carta. 
 
El Sr. Ferragut contesta: Respecte que el PP va fer urbanisme a la carta i s’ha 
enriquit dir que no es cert. 
 
El Sr. Chacón comenta la mala gestió del PP a l’Ajuntament de Sencelles posant 
d’exemple la situació a l’any 2.003. 
 



El Sr. Batle comenta que no permet més aportacions perquè ja no es fa un debat 
de les modificacions puntuals de les NNSS. 
 
Sotmès a votació, es aprovat per tots menys 3 del PP en contra (Catalina Salom 
Niell, , Antoni Ferragut Mayrata i Jaume Alorda Alomar). 
 
El Sr. Batle comenta que en resposta a les preguntes del Sr. Chacón, s’ha 
d’esperar a fer el projecte i per tant no disposa de la informació que demana. 
 
El Govern aposta per rondes aferrades al casc urbà. L’Ajuntament, el que vol es 
que el traçat tingui el menor impacte i el major servei, una vegada feta la 
modificació puntual. 
 
El Sr. Batle indica que per contestar al Sr. Ferragut hi ha una partida d’estudis 
tècnics que probablement sigui suficient i si no ho fos, és faria una modificació 
pressupostària. 
 
El Sr. Batle inclou que, també s’ha de pensar que son quatre punts diferents i es 
faran quatre contractes. 
 
4.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL, 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE 
LA DONA 2021 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
Sotmès a votació, es aprovat per unanimitat. 
 
 
5.- DECLARACIÓ DELS GOVERNS LOCALS EN SOLIDARITAT AMB LES 
FAMÍLIES DE LES PERSONES DESAPAREGUDES SENSE CAUSA 
APARENT. 



 
 
Sotmès a votació, es aprovat per unanimitat. 
 
 
  
 



6.- DECLARACIÓ RELATIVA A LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS 
LOCALS EN EL FONS EUROPEUS EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA. 
 

 
 
 



 

 
 
Sotmès a votació, es aprovat per unanimitat. 
 
 
 



7.- MOCIÓ DE PP EN DEFENSA DE LES NOSTRES INSTITUCIONS PRÒPIES 
RECOLLIDES A LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS 
I UNA FISCALITAT JUSTA APLICABLE ALS PACTES SUCCESSORIS. 
 
El Sr. Ferragut explica en que consisteix la moció. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
Sotmès a votació, es aprovada per tots menys 1 abstenció (Joan Miquel Chacón 
Nicolau). 
 
 
8.- MOCIÓ DE MÉS PER MALLORCA ENVERS ACORD DE PLE PER 
INCLOURE EN EL NOMENCLÀTOR DE CARRERS DE SENCELLES EL NOM 
DE PILAR SÀNCHEZ LLABRÉS. 
 
 
 



 
 
Referent al nom del carrer proposen el nom d’una dona: Pilar Sànchez Llabrés. 
És una dona que va sofrir una violació i un assassinat per defensar les seves 
idees. 
 



La Sra. Salom comenta que volen fer una proposta i es que és faci un 
reconeixement a totes les dones que varen morir a la guerra i no només a la Sra. 
Pilar Sànchez. 
La Sra. Salom considera que l’acord s’hauria de modificar i no l’exposició de 
motius. 
 
El Sr. Rigo comenta que estan d’acord amb la proposta de Més Per Mallorca. 
 
El Sr. Morro comenta que votaran a favor per tot el que representa la Sra. Pilar 
Sànchez i no comparteix la proposta del PP, ja que el que es vol fer és un 
homenatge a una persona en concret. 
 
El Sr. Batle considera que el reconeixement és necessari per tal de fer un exercici 
de memòria històrica i que no es silencií a aquestes persones que varen morir 
pel motiu ja explicat i evitar futures situacions semblants.  
 
El grup farà un vot individual. 
 
El batle també considera que l’exposició de motius hauria de ser més inclusiva 
emprant altres paraules per tal que tots els grups es poguessin sentir 
representats i no emprar retòriques de l’esquerra. 
 
La Sra. Salom indica que l’exposició de motius és molt d’esquerres i no es senten 
representats. Considera que s’ha d’homenatjar a totes les dones i defensar els 
drets i representació de totes les dones. 
 
El Sr. Chacón comenta que es necessari fer memòria del nostre poble i ha de 
poder ser emprat a una exposició de motius. 
 
El Sr. Rigo indica que està d’acord amb el Sr. Morro i el Sr. Chacón però 
considera que a proposta del PP s’hauria de votar la proposta de Pilar Sànchez 
i poder fer una nova proposta addicional per totes les dones que van morir lluitant 
per la democràcia. 
 
Sotmesa a votació, és aprovada per tots menys 4 abstencions (Catalina Salom 
Niell, Jaume Alorda Alomar, Antoni Ferragut Mayrata i Miquel Fiol Julià). 
 
 
 
 
PREGS I PREGUNTES: 
 
Respecte l’acusació del Sr. Chacón a la mala gestió de l’any 2003, el Sr. Ferragut 
comenta que sempre confien en el ben fer dels funcionaris de la casa  
Agraeix que s’hagin penjat les actes a la pàgina web. 
 
El Sr. Ferragut agraeix que a la fi s’hagin penjat les actes de Ple a la pàgina web. 
 
El sr. Ferragut fa les següents preguntes: 
 



- S’ha fet alguna gestió per millorar el servei del centre de salut? 
 
El Sr. Batle respon que la Conselleria té competències, però creu que es va 
normalitzant el servei a mesura que es normalitza la situació Covid. 
 

- Demana que es pugin les actes? 
 
El Sr. Batle respon que es penjaran les acte a youtube. 
 

- Perquè Biniali s’ha quedat fora de la subvenció del Consell de Mallorca? 
 
El Sr. Batle respon que es va valorar les necessitats però a Biniali ja es fan altres 
inversions (pressó, poliesportiu , asfaltat, associació per fer  una cessió d’un local 
a l’Ajuntament i poder fer inversions. 
A Ruberts també es fan inversions. Cas Canar i Jornets també estan fent 
propostes per fer arribar l’aigua. 
A Sencelles el Parc infantil s’ha de renovar, l’habilitació del C/Molins és una 
inversió estratègica. 
L’aparcament a es Fossaret es necessari perquè la reforma de la Plaça ens 
deixarà sense uns 10-15 aparcaments. 
Eliminació barreres i reforma dels banys de l’associació de la tercera edat, es 
una de les inversions que també es faran.  
S’empra un criteri d’oportunitat. 
 

- Respecte del mural, es podria fer a un horari accessible pel Partit Popular, 
quin ha estat el seu cost? 

 
Respecte al cost, es desconeix, però en el moment de tenir la factura és podrà 
informar. 
 

- Hi haurà formació per els desfibril·ladors? 
 
A Biniali es va fer un curs als propietaris dels Bars i a la filla del regidor que viu 
a Biniali. Es col·loca a Plaça perquè si els bars estan tancats els ciutadans 
quedaven desprotegits, la policia també du desfibril·ladors. 
Per usar els desfibril·ladors no es necessari cap curs atès que el mateix aparell 
ho fa. 
 

- Informació referent a la bossa vermella? 
 
Es respon que no s’ha informat a tothom perquè hi ha gent que no s’ha trobat al 
seu domicili. 
 

- Demana informació al Sr. Rigo respecte un portal de participació? 
 
El Sr. Rigo explica quin tipus d’eina informàtica s’empra i a l’enquesta no es 
demanen dades personals. No obstant tot té les màximes mesures de protecció 
i seguretat. L’empresa contractada podria fer una explicació si fos necessari. 
 

- Demana si Fibwi te exclusivitat? 



 
El Sr. Batle respon que no es pot concedir cap exclusivitat. L’Ajuntament ha cedit 
un espai per instal·lar uns aparells a canvi de instal·lar fibra als edificis 
municipals. Si altra empresa ho demanés també es donaria. 
 

- Demana opinió de l’equip de Govern sobre el vídeo, i si han participat? 
 
No hi ha una opinió de l’equip de Govern però sí a nivell individual. Ha estat una 
iniciativa reivindicativa compartida per un grup de persones i cal agrair que 
després d’uns dies retiressin els cartells. 
 

- Cost de les festes de Santa Àgueda?  
 
El que no s’ha gastat es destinarà a tot allò que sigui prioritari, ja siguin els serveis 
socials o altres despeses necessaris. 
 

- Demana sobre la inseguretat ciutadana, robatoris a Costitx i Santa 
Eugènia, s’incrementarà els serveis de policia? 

 
A Sencelles no tenim constància però amb només 2 policies i 2 guardia civils és 
molt difícil fer grans dispositius de vigilància, però es col·laborarà en la mesura 
de les possibilitats. 
 

- S’ha vacunat algú a l’Ajuntament? 
 
No es poden donar dades de qui s’ha vacunat perquè son dades personals de 
salut perla la vacunació és voluntària. Sí s’han passat llistat de persones 
vulnerables. 
 

- Referent a les comissions de Medi Ambient, quina es la periodicitat i si es 
pot tenir accés a les actes? 

 
Les comissions de Medi Ambient es convoquen segons les necessitats. L’accés 
a les actes és totalment accessible. 
 
 

- Informació sobre l’aparcament Sencelles – Biniali? 
 
Estan com estaven. 
 

- Qui és l’assessor jurídic de Sencelles? 
 
L’assessor jurídic és el Sr. Marc Gonzalez Sabater. 
 
El Sr. Ferragut diu que ho demanava perquè va entrar una factura de mes o 
manco 4.000 €. El Sr. Batle explica que es una factura d’un contenciós antic. 
 
El Sr. Alorda demana si hi ha  hagut alguna queixa sobre el tema de la bossa 
vermella. 
 



La Sra. Roca diu que de moment nomes es demana informació i al principi 
pensen que son petites però quan expliques que és el que poden tirar ho entenen 
perfectament. 
 
El Sr. Chacón diu que vol que consti en acta que quan es varen dur aprovació 
els comptes del 2003 es va agrair la tasca als funcionaris, i a continuació fa les 
següents preguntes: 
 

- Diu que la guàrdia civil va obrir un acta al bar del poliesportiu, demana si 
la varen fer arribar a l’Ajuntament? 

 
La Sra. Oliver respon que consta que la guàrdia civil i la policia a anat al bar, 
però no consta acta. 
 

- Abans de la plaça de oficial, s’ha pensat en contractar mes policies per tal 
de tenir servei de dilluns a diumenge? 

Es respon que hi ha 2 vacants i que s’ha publicat un nou borsí perquè l’anterior 
es va esgotar. Fa un temps ja es varen millorar les condicions de feina i esperem 
que hi hagi policies que es presentin. 
 
Si es cobreixen les places vacants mes la de oficial es creu que aniria molt bé. 
Des de l’equip de Govern estan molt agraïts als 2 policies que hi ha a Sencelles 
i la seva implicació absoluta per cobrir les necessitats existents. 
 

 
- Al darrer ple es va demanar que es demanés a l’IBSALUT més serveis, 

s’ha fet? 
 
Respecte l’IBSALUT han tingut contacte telefònic i esperen que els serveis es 
vagin restablint quan antes. 
 

- Independentment que es pengin les actes, es podrien transmetre en 
directe els plens? 

 
Respecte al prec es pern nota i s’intentaran fer actuacions per poder fer-ho. 
 
El Sr. Fiol intervé dient que en relació a una intervenció a Facebook del Sr. 
Ferragut, demana quines intervencions faria a Biniali. 
 
El Sr. Ferragut respon que li passarà el seu programa electoral. 
 
El Sr. Batle explica la instal·lació dels nous panells de velocitat. S’ha signat un  
conveni amb el Consell perquè han cedit les competències en carreteres que son 
interurbanes.  
 
El Sr. Ferragut demana si s’ha fet una estimació del cost del manteniment 
d’aquestes carreteres.  
 
El Sr. Batle respon que no, entenem que son carrers com els altres i el cost serà 
semblant. 



 
El Sr. Batle informa sobra l’aportació de l’Ajuntament a la línia de subvencions 
conjunta Govern de les Illes Balears – Consell Insular de Mallorca – Ajuntament 
de Sencelles per la reactivació dels sectors productius. 
 
 
 
 
 
I sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió quan són les 19:45 hores. 
 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


